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Prefácio 

 

Segundo a teoria do conhecimento, este emerge de estudos, de investigação 

de fontes de pesquisa e análise de dados na busca pela compreensão da 

realidade. A validade deste saber elaborado historicamente somente faz 

sentido quando socializado, perpetuado e disseminado por meio da cultura 

humana. Com base nessa diretriz é que se ampara a iniciativa da criação do 

repositório que tem por objetivos a preservação, o acesso à produção científica 

de docentes e discentes do curso, bem como, disseminar a produção intelectual 

da comunidade acadêmica. Todos os trabalhos de pesquisa disponibilizados 

neste espaço nasceram das vivências teóricas e práticas no curso e tem suas 

bases epistemológicas referenciadas nos autores estudados.  
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USO DA CONSTELAÇÃO SISTEMICA FAMILIAR E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA 
APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS DEPRESSIVAS 

 
 

PANDOLFO, Débora Schneider1 
SPIGIORIN, Sabrina2 

PIOVEZANI, Marcia Eichstadt3 
 
 
RESUMO: A Depressão é atualmente uma das doenças emocionais que mais 
causam preocupações, afetando não apenas os adultos, mas também está se 
iniciando em crianças, e como consequência está prejudicando o seu aprendizado. 
Diante disso, pretende-se verificar as terapias alternativas como instrumento para 
tratar essa patologia. As Constelações Sistêmicas Familiares são uma terapia 
relacionada à família que pode contribuir para a solução do problema em questão. 
Assim, nesse trabalho, procura-se investigar como a Constelação Sistêmica Familiar 
pode contribuir no processo de tratamento da depressão infantil, com base em 
autores como Bert Hellinger – criador da Constelação Sistêmica Familiar, Nei Naiff – 
pesquisador do tema Constelação Sistêmica, além de Fonseca e Silvares, que 
escrevem sobre a depressão infantil. Para o levantamento de dados se utilizou de 
uma entrevista semiestruturada com uma Psicóloga e com dois Consteladores. A 
análise e a discussão dos dados demonstram como meios alternativos – no caso 
dessa pesquisa, a Constelação Sistêmica Familiar – podem contribuir 
significativamente para amenizar a depressão infantil. 
 
Palavras-Chave: Depressão. Constelação. Tratamento. Crianças. 
 

 

ABSTRACT: Depression is currently one of the most worrying emotional illnesses, 
affecting not only adults but also starting in children, and as a consequence is 
damaging their learning. Therefore, it is intended to verify alternative therapies as an 
instrument to treat this pathology. Systemic Family Constellations are a family-related 
therapy that can contribute to the solution of the problem in question. Thus, in this 
work, we seek to investigate how the Family Systemic Constellation can contribute to 
the treatment of childhood depression, based on authors such as Bert Hellinger - 
creator of the Family System Constellation, Nei Naiff - researcher on the theme 
Constellation Systemic, in addition to Fonseca and Silvares, who write about 
childhood depression. For the data collection, a semi-structured interview was used 
with a Psychologist and two Constellators. The analysis and discussion of the data 
demonstrate how alternative means - in the case of this research, the Family System 
Constellation - can significantly contribute to softening the child depression. 
 
Key-words: Depression. Constellation. Treatment. Children. 

                                                 
1 Acadêmica do Curso de Pedagogia – Faculdade de Pato Branco – FADEP. E-mail: 
debora_pandolfo@hotmail.com 
2 Acadêmica do Curso de Pedagogia – Faculdade de Pato Branco – FADEP. E-mail: 
spigiorinsabrina@outlook.com  
3 Professora do Curso de Pedagogia da Faculdade de Pato Branco – FADEP. Mestre em Educação. Especialista 

em Psicopedagogia Clinica e Institucional. Graduada em Pedagogia. E-mail: marcia_ionara@hotmail.com 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O trabalho baseia-se no interesse em desvendar o uso das Terapias 

Holísticas no tratamento de doenças emocionais. Especificamente, trataremos aqui 

de um estudo bibliográfico e entrevistas com Consteladores e com uma Psicóloga, 

sobre a prática da Constelação Sistêmica Familiar como terapia para a amenização 

da depressão infantil.  

Partindo dos estudos realizados recentemente por especialistas como 

BALHS (2003) e também na Revista Crescer, pela autora Andressa Basilio (2015), 

levando em conta o aumento de crianças depressivas, a presente pesquisa reúne 

novos estudos e está pautada em uma entrevista com uma psicóloga e artigos 

publicados recentemente, além de dados coletados sobre a Depressão infantil e a 

Constelação Sistêmica Familiar para responder ao seguinte problema proposto: A 

Constelação Sistêmica Familiar auxilia na diminuição dos sintomas da depressão 

infantil? 

O interesse por este estudo surgiu, a princípio, mediante a curiosidade de 

investigar as causas do aumento, na última década, de crianças diagnosticadas com 

depressão. A partir dessa inquietação nasceu o desejo de conhecer tratamentos 

alternativos que contribuem para amenizar as consequências dessa patologia no 

ambiente escolar.  

Assim, como uma das acadêmicas conhecia e havia participado da terapia 

da Constelação Sistêmica Familiar e a outra acadêmica se deparou em sua sala de 

aula com um aluno diagnosticado com depressão infantil, decidiu-se escolher essa 

temática como foco da pesquisa. Deste modo, essa pesquisa versa sobre as 

terapias holísticas, em especifico da Constelação Sistêmica Familiar, para a 

melhoria do quadro de depressão nas crianças e consequentemente a busca de um 

resultado positivo em relação ao processo de ensino-aprendizagem. 

Destaca-se o uso da Terapia Holística para identificar as causas e as 

consequências da depressão infantil, bem como amenizar os problemas acarretados 

em virtude dessa patologia. Portanto, une-se a curiosidade e o interesse em saber 

mais sobre os respectivos temas e estudá-los, tornando-os mais conhecidos e 

desmistificados perante a sociedade, pedagogos e principalmente no ambiente 

escolar. 
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O interesse primordial dessa investigação é verificar como a raiz familiar 

causa condições patológicas e ao mesmo tempo como pode contribuir na resolução 

ou diminuição da depressão infantil. 

Além disso, a pesquisa possui relevância social e pedagógica, pois também 

pretende contribuir com o processo de ensino-aprendizagem de crianças que 

apresentam depressão infantil, buscando abordar os aspectos positivos que a 

terapia apresenta para o desenvolvimento das crianças, como um caminho 

alternativo para a resolução de problemas de aprendizagem causadas pela 

depressão. 

O trabalho será desenvolvido com base em uma pesquisa bibliográfica, que 

tem como objetivo reunir as informações e dados que servirão de base para a 

construção da investigação proposta, desvendando assim o estado da arte, o 

conhecimento já produzido sobre o tema, com base nos textos pesquisados. Foram 

utilizados autores como Bert Hellinger (2001) e Nei Naiff (2009) para explicar sobre 

as Terapias Holísticas e a Constelação Sistêmica Familiar.  

Ainda foram pesquisados autores como Silvares e Fonseca para explanar 

sobre a depressão infantil. Desse modo, a presente pesquisa está fundamentada em 

pesquisas científicas já realizadas e publicadas em livros e revistas eletrônicas. Além 

dessa pesquisa bibliográfica, foram realizadas entrevistas com profissionais 

capacitados e atuantes em suas respectivas áreas de conhecimento e que estão 

relacionadas ao tema pesquisado. 

A pesquisa é de cunho qualitativo, onde não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização, etc, e ainda é de cunho quantitativo-descritivo 

pois, de acordo com LAKATOS (2003), são apresentadas hipóteses explicitas que 

devem ser verificadas. Essas hipóteses derivam de uma teoria e, por esse motivo, 

podem consistir em declarações de associações entre duas ou mais variáveis, sem 

referência a uma relação causal entre elas.  

Para que haja uma melhor compreensão prática, foi realizada uma entrevista 

com Consteladores graduados no Instituto Bert Hellinger4 Brasil Central, com 

formações internacionais em constelação com Joan Garriga Bacardi5 e ainda 

                                                 
4 Bert Hellinger psicoterapeuta alemão, que fundou as cinco ordens do amor, criador das 

Constelações Sistêmicas. 
5 Joan Garriga Bacardi é psicólogo analista e iniciou a terapia de Bert Hellinger na Espanha. 
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formação internacional no Instituto Salgado de Saúde Integral6 ministrado pelo 

professor Emanuel Corbel.  

Esses profissionais trabalham há 10 anos como Consteladores e já fizeram 5 

mil constelações. Para que haja um entendimento mais amplo de como a terapia 

funciona na prática, a entrevista será realizada com uma abordagem 

semiestruturada. Nesse tipo de entrevista, o entrevistador tem um conjunto de 

questões predefinidas, mas mantém liberdade para colocar outras cujo interesse 

surja no decorrer da entrevista. 

Além disso, foi realizada ainda uma entrevista com uma psicóloga para 

analisarmos as questões psicológicas com base profissional da Psicologia, levando 

em consideração que esse é o profissional que realiza o diagnóstico da depressão 

infantil, em conjunto com o Psiquiatra.   

Com base nisso, para a compreensão das entrevistas realizadas, será feito 

uma análise do discurso dos sujeitos entrevistados, de acordo com BARDIN (1995), 

com o objetivo de  

 

[...] obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
(BARDIN, 1995, p.42) 

 

A seleção das leituras foi analítica, sistematizada para uma melhor 

compreensão e assimilação dos textos, de acordo com a técnica proposta por 

Antônio Joaquim Severino (2002). De acordo com o autor, a leitura analítica avança 

por etapas sucessivas (processos lógicos) até a compreensão global de uma 

unidade de leitura. As referidas etapas são a análise textual7, análise temática8, 

análise interpretativa9, problematização10 e síntese pessoal11. 

                                                 
6 Instituto Salgado de Saúde Integral ministra cursos na área de saúde; 
7 A análise textual, nada mais é do que a busca de uma visão geral do texto, mediante uma leitura 
rápida e atenta dos elementos mais importantes.  
8 A análise temática. Esta consiste em compreender a mensagem do autor, com a identificação do 

tema abordado na unidade de leitura, do problema colocado pelo autor e sua tese. Trata-se de 
identificar o caminho seguido pelo raciocínio do autor entre ideias principais e secundárias. 
9 A análise interpretativa da unidade de leitura decorrerá das etapas anteriores. Nela o leitor deve 
exercer uma atitude crítica com relação às posições do autor, verificando a coerência da 
argumentação, originalidade do tratamento do problema, profundidade da análise, alcance das 
conclusões do autor e suas consequências. 
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2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 - TERAPIAS ALTERNATIVAS 

 

O homem tem procurado, ao longo da história, formas para curar as 

enfermidades e dominar seu próprio corpo de modo a viver na sua perspectiva de 

felicidade. A cada dia o descontentamento com o materialismo tem crescido e 

desenvolvido patologias que se definem como falta de entender-se a si próprio, 

segundo NAIFF (2009).  

Sobre as denominações dadas para as terapias alternativas, alguns 

estudiosos e a Organização Mundial da Saúde utilizam, segundo NAIFF, o termo 

Medicina Alternativa ou Medicina Complementar, entre outros, conforme o excerto a 

seguir: 

 

Terapia holística. Terapia alternativa. Terapia Energética. Terapia 
sinergética. Terapia Vibracional. Terapia Tradicional. Terapia 
Complementar. Terapia Naturalista. Terapia Natural. Há no mercado 
diversas denominações [...] trata-se de uma mesma terapia. [...] no 
entanto, ainda podemos encontrar muitos profissionais e livros com 
outras titulações, bem como a Organização Mundial da Saúde tem 
preferido utilizar o termo medicina complementar ou medicina 
alternativa para abordar o mesmo assunto. (NAIFF, 2009, p. 19) 

 

Segundo SCOLNIK (1986) a terapia Holística surgiu desde que o ser 

humano, nas eras primitivas, gozava de saúde em abundância, conhecia apenas 

ferimentos adquiridos em lutas pela sobrevivência, e utilizava da própria natureza 

para o seu benefício. O autor relata ainda que nem mesmo um médico com todos os 

seus artifícios e estudos, não teria a sabedoria de um ser humano que utilizaria água 

pura de mananciais, barro das margens limpas e puras e ainda com os raios de sol 

para a cura12. 

                                                                                                                                                         
10 O levantamento de pontos para discussão a partir do que está explícito ou implícito no texto é o 

processo que Severino chama problematização. Aqui, o leitor coloca seus questionamentos às 
posições do autor e temas trazidos pelo texto, realizando uma reflexão individual ou debate em grupo. 
11 Na síntese, há um diálogo efetivo entre as ideias do autor e as reflexões efetuadas pelo leitor. 
12 O autor situa a diferença que a sobrevivência retrata no meio ambiente. O indivíduo utilizaria a 
água do manancial para limpar o ferimento, o barro como antibiótico e o sol para adquirir a vitamina 
D. 



6 
 

Ainda em pleno século XIX, a base para os medicamentos, provém da 

própria natureza, geneticamente e substancialmente modificada. Essa teoria é a 

base do Naturismo13. 

O filósofo grego Hipócrates estudava o conceito de organismo na esperança 

de encontrar explicações para ritos místicos e superstições, ao contrário dos demais 

pensadores gregos que focavam seus estudos na natureza, moral e ética. As 

doenças eram concebidas como castigo divino para as pessoas e, assim, para cada 

doença existiam ritos místicos, como benzimentos, orações para mal tempo, entre 

outros, até que Hipócrates rompeu com o ideal sobre a superstição e tais ritos 

místicos ao postular sobre o poder de cura que o pensamento e a energia têm sobre 

o corpo. Acreditava-se que o corpo e a mente estão em harmonia para uma saúde 

com qualidade. De acordo com NAIFF (2009),  

 

A teoria hipocrática conceituava que o organismo tinha poderes de 
curar-se e que a doença somente iria se manifestar quando o corpo 
estivesse em desarmonia com ele mesmo (corpo físico) ou com o 
meio ambiente (plano psicoemocional). Hipócrates tinha uma visão 
holística, pois tratava o espírito, a mente e o corpo em conjunto para 
que esse todo recuperasse as partes afetadas, doentes. (NAIFF, 
2009, p.20) 

 

A partir do pensamento de Hipócrates surgiu então a profissão do médico 

que estuda apenas o corpo humano sem pesar no conjunto (corpo, mente e 

espírito), já por outro lado também começaram a existir os terapeutas onde visam o 

ser humano no seu todo, corpo e mente.  

A medicina passou a avançar na cura por meio dos medicamentos 

industrializados, sem utilizar das terapias e sem pensar no processo de cura por 

meio da medicina alternativa. 

 

 

2.2 - CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR  

 

2.2.1 - O que é 

 

                                                 
13 Naturismo: Momento em que o instinto de sobrevivência é maior que a civilização;  
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A Constelação é uma terapia, cujo método psicoterapêutico recente foi 

desenvolvido por Bert Hellinger. Estudando sobre as relações de forma empírica, 

analisou tipos de psicoterapia familiar nos padrões que se repetiam em famílias há 

gerações. 

Hellinger estudou e construiu a Constelação Sistêmica Familiar após passar 

20 anos em uma tribo dos Zulus na África, apreendendo e vivenciando com seus 

costumes e crenças. Algumas dessas crenças foram descritas por NASCIMENTO 

(2016), na Revista Raça: 

  

O branco representa amor, o vermelho é inspiração e o amarelo 
significa saudade. Os Zulus também são mestres na arte de escrever 
pequenas mensagens com miçangas. Antes de se casarem, os 
casais se comunicam apenas através de um colar de miçanga 
chamado “Lover Letter”. (Nascimento, 2016) 

 

A partir das crenças da tribo com a qual conviveu, Bert Hellinger criou 

então leis do amor que fundamentam sua terapia. O Instituto Desenvolvimento 

Sistêmico para a Vida e VILA NOVA relata as três leis do amor de Bert Hellinger 

(2003): 

 

A Constelação Familiar Sistêmica se baseia em três leis: 1 A da 
Hierarquia, 2 A do Pertencimento e 3 A Lei do Amor (Dar e receber). 
Numa família, toda pessoa deve ser respeitada e tratada com 
respeito ao lugar que pertence. Por exemplo, uma mãe que antes foi 
casada com outro homem, deve ter o atual marido como o segundo 
marido, mantendo o respeito pela posição antes ocupada por outra 
pessoa. Sobre o pertencimento, é importante, por exemplo, que 
nunca se excluam os filhos que não nasceram (abortos provocados 
ou não). E a lei do amor, que se refere ao equilíbrio que deve haver 
nas relações: entre pais e filhos, homem e mulher, irmão e irmã e 
assim por diante. Eu não devo dar mais do que recebo e vice-versa. 
(Hellinger, p.44, 2003) 

 

Ainda sobre as Ordens do amor de Bert Hellinger, o autor THESTON (2017) 

relata: 

 

Também trouxe à luz alguns pontos esclarecedores sobre a 
sensação de “consciência leve” e “consciência pesada”, propondo o 
termo “consciência de clã”, chamada por ele, igualmente, de “alma”, 
mas no sentido de algo que dá o movimento, que “anima”, que se 
orienta por “ordens” primitivas simples (que denominou de “ordens do 
amor”) e demonstrou como essa consciência nos enreda, de forma 
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inconsciente, na reincidência no destino de outras pessoas da 
mesma família. (THESTON, 2017) 

 

Segundo BOCCALANDRO (1998, p.12), a Constelação Familiar “[...] 

constitui uma original maneira de levar a consciência a um nível maior de 

abrangência nos diferentes campos da vida”. Desde que a pessoa constelada queira 

expor verbalmente o problema e ainda resolvê-lo com as ordens que Bert Hellinger 

estudou e criou. 

Podemos definir que a constelação tem o trabalho de transformar os laços 

que não existem mais ou estão invisíveis na família ou de um sistema, em algo mais 

visível para as pessoas que rodeiam o indivíduo, tratando assim o problema 

constelado. 

Dessa forma, para constelar é necessário ter o campo mórfico que é onde se 

consegue acessar o campo dos vínculos invisíveis e faz com que a pessoa que está 

aplicando a constelação consiga observar e entender o que está acontecendo com a 

pessoa que está constelando.   

A respeito do campo mórfico, FRANKE (2006) escreve:  

 

Rupert Sheldrake [...] descreve os princípios básicos do campo 
mórfico que refletem as idéias de Thales sobre a alma universal e o 
pensamento de Carl Gustav Jung sobre um inconsciente coletivo. 
Toda estrutura, seja uma organização, um organismo ou um sistema 
vive num campo mórfico que atua como uma memória onde estão 
armazenadas todas as informações importantes do sistema. 
Portanto, todos os elementos individuais como partes do todo estão 
em ressonância com o todo. Cada parte dessa estrutura, portanto, 
cada membro desse sistema ou cada indivíduo de uma organização 
participa do conhecimento sobre o todo e de todos os 
acontecimentos importantes. Nesse sentido, a memória não é 
observada como uma função ou uma conquista pessoal de nosso 
cérebro, mas como um “campo de memória”, no qual nos 
movimentamos como um rádio, no meio das ondas radiofônicas. 
(FRANKE, 2006, p.39) 

 

Para MANNÉ (2008) as ações relacionadas a árvore genealógica e sistema 

de cada indivíduo tem sua particularidade, segundo o autor: 

 

Ao vir ao mundo no seio de uma família, não herdamos somente um 
patrimônio genético, mas sistemas de crença e esquemas de 
comportamento. Nossa família é um campo de energia no interior do 
qual nós evoluímos. Cada um, desde seu nascimento, ocupa aqui um 
lugar único (MANNÉ, 2008, p.03) 
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Ainda conforme o autor, cada ser humano extrai crenças, costumes, hábitos, 

maneiras de pensar e agir de sua família nesse plano.  Carrega-se toda carga 

genética e histórica que cada família/árvore genealógica permite carregar e também 

os novos hábitos adquiridos com o passar do tempo. 

Dessa maneira, aproveitando as energias do mundo, é que se encaixam as 

peças que fazem sentido para o sistema da vida de cada um. Sendo assim cada ser 

humano passa por ciclos de sete em sete anos que se reiniciam para o 

amadurecimento de cada indivíduo segundo a Revista Europeia Simple Capacity de 

Nikola Gjakovski (2017). 

Havendo a maturidade dos integrantes da família, o amor e o perdão são 

fontes primordiais que a cercam. Dessa forma, fundamenta-se o conceito de 

Constelação Sistêmica Familiar, de acordo com as leis do amor de Bert Hellinger. 

 

 

2.2.2 - Como a terapia funciona 

 

A terapia é realizada apenas com quem deseja fazer para reconhecer e 

descobrir as incertezas, alinhar os aspectos que estão fora das ordens de Bert 

Hellinger. Vale ressaltar que a Constelação Sistêmica Familiar só pode ser realizada 

por profissionais que tem como formação a Reprogramação Biológica. 

As práticas realizadas durante a constelação são restritas aos participantes 

e ainda faz parte do reconhecimento e respeito ético a preservação das palavras 

ditas durante a terapia. A seguir podemos entender como funciona o momento da 

terapia, conforme descrito por SCHNEIDER (2007): 

 

O método da constelação é muito simples em seu processo básico. 
O terapeuta pede ao cliente, num grupo terapêutico ou de 
desenvolvimento pessoal, que posicione, de acordo com suas 
mútuas relações, pessoas significativas no tocante à questão ou 
necessidade apresentada por ele. São, por exemplo, pessoas mais 
íntimas de sua família de origem, a saber, ele próprio, seus pais e 
irmãos, às vezes apenas ele e seus pais ou ele e um sintoma que o 
incomoda. Para representar os personagens, o cliente escolhe certos 
participantes do grupo e os posiciona no recinto, de acordo com suas 
mútuas relações, sem fazer comentários. Ele deve fazer isso a partir 
de seu sentimento ou do “coração”, portanto, sem buscar 
justificativas, sem escolher um determinado período de sua vida, e 
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sem imaginar determinadas cenas que vivenciou em sua família. 
Simplesmente se deixa conduzir por um impulso interno 
indiferenciado e por uma atitude amorosa. Normalmente é preciso 
haver clareza sobre quem representa uma determinada pessoa da 
família ou algum sintoma, como o “medo” ou alguma entidade 
abstrata, como o “segredo” ou a “morte.” (SCHNEIDER, 2007, p.15) 

 

Sobre o resultado esperado de uma terapia de constelação, VILA NOVA 

(2017) escreve que 

 

A constelação sempre traz luz àquilo que um dia feriu uma alma, 
promovendo a possibilidade de se curar feridas escondidas, 
ignoradas e deixadas de lado, para que se seguisse uma vida 
normal. As constelações vêm mostrando o quanto os seres humanos 
passam anos machucados por suas dores do passado, de maneira 
absolutamente inconsciente. O trazer à tona essas dores, permite 
uma cura tão profunda, que é capaz de mudar tudo o que uma 
pessoa é a partir daquele momento. (VILA NOVA, 2017) 

 

Segundo Bert Hellinger em seu livro “Ordens do Amor” (2001) “a 

transformação que uma única constelação é capaz de promover não acontece da 

noite para o dia, ela ocorre em semanas ou meses e ainda reverbera até dois anos”. 

 

 

2.3 - DEPRESSÃO INFANTIL 

 

2.3.1 - O que é 

 

O termo “depressão”, segundo RODRIGUES (2000), que em grego se 

escreve deprimere – de (baixar) e premere (pressionar), significa “pressão baixa”. É 

um termo relativamente recente, e só foi introduzido nos debates médicos no século 

XVIII. 

De acordo com ASSUNPÇÃO JR (2014) a depressão é: 

 

Uma resposta neurobiológica excessivamente ativa a eventos 
estressores, de forma similar à ansiedade. Desse modo, os 
indivíduos com depressão teriam uma vulnerabilidade psicológica 
experimentada como sentimentos de inadequação para enfrentar 
dificuldades, atitudes essas correlacionadas a marcadores 
bioquímicos associados a circuitos cerebrais específicos. 
(ASSUNPÇÃO JR, 2014, p.207) 

 



11 
 

SILVARES (2008) aponta que a depressão na infância e na adolescência, 

durante muitos anos foi bastante questionada, sendo que muitos autores 

acreditavam que essa doença aconteceria somente mais tarde, perto da vida 

adulta.  No caso de crianças e adolescentes, a tristeza pode não ser tão evidente, e 

a sintomatologia ser mascarada pela irritabilidade e impulsividade, de acordo com o 

período de desenvolvimento. 

No que se refere à depressão infantil POLAINO e DOMENECH (1998), 

dizem que: 

  

As crianças deprimidas não podem rir. E uma criança que não ri nem 
pode brincar nem brigar; é uma criança enferma (...). As crianças 
deprimidas são tímidas, fogem da companhia dos demais, não 
jogam, não têm confiança em si mesmas, o que pode levá-las, 
inclusive ao suicídio. (POLAINO e DOMENECH, 1998, p.31) 

 

Levando em consideração que durante boa parte do dia as crianças 

permanecem nas escolas, é importante ter um olhar crítico e responsável para com 

elas, a fim de auxiliar no encaminhamento pedagógico ao profissional correto. De 

acordo com MADDERS (1987, como citado em Ballone, 2004), algumas crianças 

consideram a escola como um refúgio dos problemas familiares, pois, tanto o 

ambiente escolar quanto os professores, continuam constantes em sua vida durante 

esse período de grande reviravolta existencial.   

 

 

2.3.2 - Sintomas nas crianças 

 

De acordo com SILVARES (2008) não é simples de ser diagnosticada a 

depressão infantil, sendo que os sintomas podem aparecer mascarados por outros 

sintomas, como queixas físicas.  

Para CALDERANO e CARVALHO (2005), os sinais que aparecem na 

depressão infantil são diversos, e eles devem ser analisados de forma integrada, 

sempre verificando qual é a durabilidade dos episódios que acontecem.  

ANDRIOLA e CAVALCANTE (1999) e BARBOSA e LUCENA (1995) 

apontam como sendo os principais comportamentos que caracterizam a depressão 

infantil: sintomas físicos (dores de cabeça e abdominais, fadiga e tontura), seguidos 
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pela ansiedade, fobias, agitação ou hiperatividade, irritabilidade, diminuição do 

apetite, alteração do peso, fisionomia triste, comunicação deficiente, choro 

frequente, movimentos repetitivos e heteroagressividade na forma de 

comportamento agressivo e destrutivo, autodepreciação, distúrbio do sono, 

diminuição da socialização, modificação de atitudes em relação à escola, perda de 

energia habitual, retardo psicomotor, pesadelos, terror noturno, ansiedade de 

separação, diminuição da capacidade cognitiva e perda de interesse pelas 

atividades prazerosas dessa etapa da vida. Com isso as crianças não conseguem 

brincar, rir ou até mesmo brigar, dessa forma são consideradas como enfermas e, 

além disso, acabam se tornando tímidas com pessoas que já conhecem.  

Sobre a depressão, BAPTISTA e OLIVEIRA (2004) ressaltam que seus 

principais sintomas estão relacionados ao humor deprimido, perda do interesse ou 

prazer, energia reduzida, causando a diminuição de atividade; concentração, 

autoestima, atenção e autoconfiança reduzida, apresentam também ideias 

pessimistas do futuro, e de ações suicidas, alteração no sono e apetite diminuído, 

dentre outros. 

 

 

2.3.3 - Prejuízos escolares 

 

Segundo WITTER (1984), a aprendizagem é algo interno dos nossos 

organismos, sendo resultado de uma prática ou alguma experiência que tenha 

vivido, mas não é necessário para que o desempenho ocorra. Já para PIAGET 

(1964) a aprendizagem é um processo contínuo, gerador de conflitos cognitivos, 

dessa forma contribuindo para o desenvolvimento do indivíduo.  

MILLER (2003) defende que o desempenho na escola e a socialização das 

crianças que tem depressão podem ficar comprometidos, fazendo assim com que 

em alguns casos possam ocorrer comportamentos agressivos, ou apáticos. A 

aprendizagem, que ocorre desde a infância, é uma das partes que acabam sendo 

afetadas nas crianças, pela falta de ânimo, a dificuldade em aprender e ir para a 

escola. A maioria das crianças apresentam os mesmos sintomas de falta de prazer 

em coisas que antes eram importantes. 
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De acordo com VASCONCELOS (2001) as crianças com depressão infantil 

têm uma redução da vontade e isso impede que ela invista em novas estratégias 

para lidar com os problemas, os quais deve enfrentar em sua rotina escolar. 

Segundo FONSECA (1995) uma das situações mais crítica na vida de uma 

criança é a entrada para a escola, por isso ela deve ser algo prazeroso para o aluno, 

sem haver situações de estresse e pressão para não abalar a autoconfiança, o 

rendimento escolar e a socialização.   

Para esse autor, a entrada na escola e a aquisição da leitura, faz com que a 

criança se insira em um mundo de conhecimentos e pensamentos, dessa forma a 

criança sai da proteção familiar e entra em um mundo de realizações sociais. Afirma 

ainda que se o desenvolvimento da criança, em seus aspectos físico, psicomotor, 

intelectual e afetivo, for normal, a criança conseguirá responder às exigências 

necessárias durante o período escolar. Mas, se estiver atrasada ou perturbada, a 

escola será impenetrável e fonte de frustrações. Com os embates sociais que a 

criança deverá lidar, ela ficará frágil e com isso, lhe restará um retorno a um 

infantilismo emocional, ou desencadear uma depressão, que com as cobranças 

poderá se agravar cada vez mais. 

 Ainda de acordo com MILLER (2003), há pessoas nas escolas que, estando 

bem preparadas, podem fornecer apoio e orientação, como professores, 

orientadores, pedagogos e em alguns casos psicopedagogos, que ao demonstrarem 

afeto e preocupação, podem estar fazendo muito para ajudar as crianças a sair da 

depressão. 

 

 

2.3.4 - Estatísticas de crianças nas últimas duas décadas com depressão 

 

A depressão foi considerada a principal doença do século, afetando milhões 

de pessoas. De acordo com MIYAZAKI (2000), a depressão infantil, é umas das 

queixas mais frequentes nas clínicas do Brasil. Pesquisa realizada e apresentada no 

artigo Depressão infantil no Contexto Escolar: Uma Análise Comportamental (2005), 

mostra que a depressão na infância gira em torno de 2% a 60% em pessoas com 

tratamentos clínicos e 2% a 4% na população geral. A depressão aparece com mais 
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frequência em crianças que tenham alguma dificuldade escolar ou com algum 

problema de saúde crônica. 

 No Brasil, há poucos trabalhos que relatam predomínio de depressão na 

população infantil. No Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia, o número de 

depressão de 1995 á 2003 aumentou em 10% de acordo com SALLE (1999, como 

citado por Assumpção Jr. & Kuczynski, 2003) em estudo de Sintomatologia 

Depressiva em Escolares de Porto Alegre (RS). Segundo BALLONE (2003), 76% 

das crianças e adolescentes chegaram ao hospital sem seus pais saberem que 

estavam depressivos, podendo se perceber certa falta de conhecimento dos pais 

para perceber os sinais de depressão nos seus filhos.  

Ainda de acordo com BALLONE (2003), essa falta de conhecimento é 

perigosa, pois impede que haja uma possível intervenção antecipada a fim de evitar 

quadros piores no futuro. 

 

 

3 - CONTRIBUIÇÕES DA CONSTELAÇÃO SISTEMICA FAMILIAR 

 

3.1 - Como a constelação sistêmica familiar pode contribuir para a 

aprendizagem da criança depressiva 

 

De acordo com Marianne Franke (2005) para Bert Hellinger “todas as 

crianças são boas”, e com elas as dificuldades encontradas na vida escolar são a 

necessidade de alinhar as condições sistêmicas familiares no seio da família.  

Este filósofo alemão vai mais além quando diz que as crianças deixam de 

viver para auxiliar e concertar as questões sistêmicas, pois aceitam com a lei do 

amor a tarefa de manifestar um sintoma que necessita ser tratado em sua família.  

Recentemente Marianne Franke lançou um livro que intitulado “Você é um 

de nós” (FRANKE, 2005), que demonstra as mesmas conclusões apresentadas por 

Bert Hellinger. A autora é uma professora alemã, que utilizou a Constelação dentro 

da sala de aula e nos traz considerações interessantes quando pensamos em usar a 

terapia para tratar a depressão infantil.  

Segundo FRANKE (2005), “as crianças são naturalmente boas, elas são o 

milagre. O que elas fazem é que elas amam a família a ponto de adoecer e até 
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morrer por ela”. Com a Constelação Sistêmica é possível arrumar o sistema da 

família, mantendo-o em constante harmonia, para que assim a criança não assuma 

as consequências dos desajustes e não sofra com isso, mental e fisicamente. 

Quando a Terapia da Constelação Sistêmica inclui o indivíduo que estava 

exposto, a criança retoma o seu lugar nessa organização, assim nivela toda a sua 

árvore genealógica. 

A Constelação Familiar defende a ideia de que a depressão infantil advém 

da desorganização familiar e da necessidade de encontrar um lugar para o indivíduo 

que está excluído do sistema. Essa patologia acontece em função de demonstrar na 

Constelação o que está errado diante do sistema para poder assim, reorganizá-lo. 

As constelações demonstram que nada pode ser excluído, porque tudo e 

todos fazem parte, do jeito que foi e aconteceu. Assim a paz e o amor reinam, 

fazendo com que a criança ocupe o seu correto lugar nessa organização. 

 

 

4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com o objetivo de responder às inquietações realizadas no decorrer desse 

trabalho utilizou-se de entrevistas com profissionais das áreas de Constelação e 

Psicologia estudadas no artigo.  

Empregou-se como modelo entrevista semiestruturado que tem como 

objetivo nortear a conversa, sem engessar a mesma, na qual o entrevistador mostra 

o caminho da conversa com algumas questões predefinidas, podendo assim haver 

mais diálogo e respostas naturais para os questionamentos. 

Esse modelo de entrevista deixa o entrevistado com mais liberdade para 

explicar sobre o assunto que está sendo abordado e ainda com a disponibilidade de 

exemplificar com argumentos suas defesas.  

A pesquisa é de cunho qualitativo, que, de acordo com LAKATOS (2003), 

não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. A 

pesquisa é, ainda, de cunho quantitativo-descritivo.  

Para que haja uma melhor compreensão prática realizou-se uma entrevista 

com Consteladores graduados no Instituto Bert Hellinger Brasil Central, com 
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formações internacionais em constelação com Joan Garriga Bacardi e ainda 

formação internacional no Instituto Salgado de Saúde Integral ministrado pelo 

professor Emanuel Corbel. 

Também foi entrevistada a Dra. Valéria Anacker Silveira Lima, Psicóloga e 

Psicoterapeuta Analítica graduada na Universidade Católica de Pelotas, CRP 

08106989-3, que relevou alguns fatores e conceitos sobre a depressão infantil. 

As entrevistas analisadas e discutidas no presente artigo foram realizadas 

em ambiente de trabalho, sendo que uma aconteceu na clínica de psicologia e a 

outra após uma sessão de terapia de constelação sistêmica familiar. As entrevistas 

foram realizadas pessoalmente, utilizando-se papel e caneta para o registro das 

respostas e observações, e ainda gravação caseira com o aparelho celular. 

As entrevistas tiveram grande valia na qualificação do pensamento para 

desenvolver raciocínio e a qualidade da pesquisa, bem como para associar a prática 

dos profissionais entrevistados com a fundamentação teórica apresentada durante a 

investigação.  

A primeira entrevista realizou-se em março de 2018, após uma Constelação 

assistida pelas pesquisadoras. Os entrevistados, Barbara e André, relataram a 

importância de pensar sistemicamente para compreender o seu sistema e, a partir 

disso, para que possa refletir no mundo. Esse relato está consoante com o 

pensamento de VILHENA (2014), ao afirmar que “pensar sistemicamente envolve 

aceitar que o mundo é composto por sistemas”. 

Segundo o casal terapeuta, a Constelação Sistêmica Familiar é uma terapia 

em grupo que é utilizada para resolução de conflitos, traumas, doenças físicas e 

psicossomáticas e baseia-se puramente na física quântica14, sem ter relação com 

religiões. 

Ainda ressaltam que, de acordo com a Constelação Sistêmica, a depressão 

é a consequência de pessoas esquecidas no sistema, que estão em busca de um 

lugar na família para se encaixar, afetando assim, algum outro membro da árvore 

genealógica. 

Para André e Barbara a Constelação é a terapia mais completa e mais 

rápida que lida com várias pessoas ao mesmo tempo. 

                                                 
14 Física quântica é um ramo teórico da ciência que estuda todos os fenômenos que acontecem com 
as partículas atômicas e subatômicas, ou seja, que são iguais ou menores que os átomos, como os 
elétrons, os prótons, as moléculas e os fótons, por exemplo. 
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Na segunda entrevista, a psicóloga conceitua a depressão infantil como uma 

manifestação na criança que pode ser detectada por meio de sintomas como 

tristeza, falta de apetite, desânimo, falta de vontade para brincar, choros, 

agressividade, entre outros. Outros fatores podem estar presentes como enurese15 e 

ecoprese16.  

Quando perguntado à Psicóloga entrevistada sobre as características da 

depressão, a mesma relatou que é uma doença cujas características apresentam-se 

cotidianamente e nos diversos momentos do dia, mesmo alternando a rotina da 

criança. 

Quando perguntado, em ambas as entrevistas, sobre o papel da escola 

nesse processo de alerta em relação à depressão infantil, obtivemos respostas 

favoráveis sobre o dever de encaminhar a profissionais adequados para tratar essa 

possível patologia. Ainda sobre a terapia da Constelação Sistêmica Familiar, os 

entrevistados sugerem que seja feito uso da mesma para a resolução do caso 

patológico. 

Nas Constelações já foram vivenciados diversos casos de depressão infantil, 

tornando-se uma patologia conhecida e corriqueira. Para essa terapia, segundo o 

casal terapeuta entrevistado, a depressão infantil é vista como uma forma da criança 

suprir a falta de alguém que não está inserido no sistema, substituindo-a, como por 

exemplo, se a mãe teve um aborto, a criança que está nesse plano está sendo 

emocionalmente perturbada pelo feto abortado. 

Conforme a Psicóloga relatou não há uma receita prescrita para tratar a 

patologia estudada, porém pode-se auxiliar com falas, encontros e brincadeiras que 

possam fazer a criança sentir-se segura e contar para a psicóloga o que a aflige. 

Quando há necessidade de intervenção de medicamentos, o paciente 

deverá ser encaminhado para um psiquiatra. Assim, com uma avaliação de outra 

área e dependendo do caso, a inserção de medicação faz-se necessária para obter-

se sucesso no tratamento dessa patologia.  

A partir das entrevistas, constata-se que a terapia auxilia no processo de 

cura da depressão infantil, bem como se deve manter acompanhamento, por meio 

de uma equipe multidisciplinar, que auxilie em todos os âmbitos que a criança 

                                                 
15 Emissão involuntária de urina, frequentemente à noite; enuresia. 
16 Ecoprese é o vazamento de fezes na roupa íntima da criança que, na maioria das vezes, acontece 
de forma involuntária e sem que a criança perceba.  
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necessita durante o tratamento, até que supere a depressão. 

 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o objetivo de entender como funciona a Constelação Sistêmica Familiar 

e também a depressão infantil, iniciamos essa pesquisa com enfoque bibliográfico 

para nortear o papel do pedagogo que encontra em seu cotidiano crianças que tem 

essa patologia. 

A Constelação Sistêmica Familiar é uma terapia holística que busca por 

meio das ordens do amor de Bert Hellinger resolver os conflitos que acontecem na 

família que acabam por excluir alguém do sistema. Com essa terapia, é possível 

incluir novamente o que está fora do lugar para então, harmonizar e solucionar o 

problema. 

Já a depressão é uma patologia que se desenvolve em qualquer idade, 

sendo que aqui tratamos da depressão infantil, que acontece até os 11 anos de 

idade. Essa patologia demonstra sintomas como tristeza, falta de apetite e ânimo 

para desenvolver qualquer tarefa. 

Ao unirmos os conceitos, podemos identificar uma possível forma de 

tratamento para a depressão infantil e que pode contribuir para a melhoria do 

aprendizado escolar. Conforme a pesquisa realizada e as entrevistas feitas, 

concluímos que a terapia da Constelação Sistêmica Familiar é uma forma possível 

de tratar essa patologia. 

Ressaltamos a importância de o pedagogo estar à frente em conhecimento, 

para identificar os sintomas e assim poder fazer o correto encaminhamento ao 

profissional competente que poderá diagnosticar a depressão infantil.  

Com essa pesquisa pudemos observar a grande abrangência em que o 

pedagogo pode auxiliar, por meio de seu conhecimento e suas observações. 

Pudemos ainda conhecer um pouco mais sobre as formas de tratamento para a 

depressão infantil. 

Por fim, o trabalho relata a importância sobre a atenção com as patologias 

que podem influenciar no aprendizado, e como pode-se auxiliar nesse processo. 
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo conhecer e estabelecer a importância do 
método Coaching Educacional no Ensino Médio, com intuito de otimizar o processo de 
ensino aprendizagem. Este trabalho se propõe em um primeiro momento a fazer um 
resgate histórico sobre o surgimento do Coaching e sua origem, que em 2010 se 
expandiu no Brasil, sendo empregado em várias áreas importantes com a finalidade de 
desenvolver o ser humano. Partindo disso, surge a ideia de o Coaching fazer um 
trabalho direcionado aos adolescentes, pois o Coach pode acompanhá-lo neste 
processo de ensino ajudando-o a se conhecer, disponibilizando de ferramentas, 
métodos e perguntas, com intuito de desenvolver suas habilidades e competências, 
motivando-o a alcançar seus objetivos escolares e superar seus conflitos emocionais. 
Em seguida o estudo busca relacionar a teoria e a prática de alguns autores como, 
Roma et. al. (2017), Santos (2012), Barboza (2018), que relatam suas experiências com 
adolescentes em sala de aula e o trabalho desenvolvido com eles. Analisou-se também 
duas entrevistas com profissionais Coach falando sobre sua carreira profissional e sua 
experiência a respeito do Coaching direcionado a contribuir com o desenvolvimento dos 
adolescentes no Ensino Médio. Pretende-se ainda analisar a efetividade desse trabalho 
desenvolvido com os adolescentes, de modo a utilizar-se das ferramentas e métodos 
do Coaching para ajudar aos alunos em seu processo de aprendizagem em busca de 
um objetivo especifico como passar no vestibular.  
 
Palavras-Chave: Coaching. Educacional. Adolescentes. Ensino Médio. 
 
 
ABSTRACT: The aim of this article is to know and establish the importance of the 
method of Coaching Education in High School, in order to optimize the process of 
teaching learning. This work proposes, in a first moment, to make a historical rescue on 
the emergence of Coaching and its origin, which in 2010 expanded in Brazil, being 
employed in several important areas with the purpose of developing the human being. 
Starting from this, the idea of Coaching comes up to do a work directed to adolescents, 
because Coach can accompany you in this teaching process helping you to get 
acquainted, providing tools, methods and questions, with the aim of developing your 
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skills and competences, motivating him to achieve his school goals and overcome his 
emotional conflicts. Then the study seeks to relate the theory and practice of some 
authors such as, Roma et. al. (2017), Santos (2012), Barboza (2018), who report their 
experiences with adolescents in the classroom and the work developed with them. 
There were also two interviews with Coach professionals talking about their professional 
career and their experience regarding Coaching aimed at contributing to the 
development of adolescents in High School. It is also intended to analyze the 
effectiveness of this work developed with the adolescents, so as to use the tools and 
methods of coaching to help the students in their learning process in search of a specific 
goal such as passing the entrance exam. 
 
Keywords: Coaching. Educational. Adolescents. High School. 
 
 
 
INTRODUÇÃO  

  

Ao nos deparamos com tanta mudança nas atitudes humanas e o surgimento 

de métodos como o Coaching atuando em diversas áreas como nas empresas, 

devemos nos questionar como a educação escolarizada está preparando os jovens 

para a vida em sociedade. 

O Coaching é uma metodologia flexível que pode ser usada em qualquer área 

para o desenvolvimento humano, a sessão é feita com Coach (profissional) que orienta 

o Coachee (cliente) a refletir sobre seus objetivos, direcionando-o a seguir metas para 

alcançar seus propósitos. Para que isso ocorra utiliza de algumas ferramentas como: 

questionários, vídeos, filmes, livros e atividades para que seja possível que o Coach 

conheça e compreenda o aluno, planejando assim os métodos adequados para cada 

Coachee.  

Embora nos dias de hoje ouve-se muito falar em Coaching, essa não é uma 

palavra nova, teve origem por volta do ano de 1500 na Inglaterra. Coach era uma 

palavra usada para o condutor de carruagens. Porém somente na década de 50 que a 

sua finalidade se voltou para o gerenciamento de habilidades e competências do ser 

humano. No Brasil a técnica surgiu na década de 70, inicialmente no meio esportivo, 

aprimorando e treinando os atletas, ocorrendo também na Europa e nos Estados 

Unidos. Em seguida o Coaching passou para o mundo dos negócios com a finalidade 

de auxiliar o individuo na sua evolução para trabalho.   



Nos dias de hoje compreende-se que o Coaching é um método moderno 

utilizado para desenvolver as habilidades e competências dos indivíduos, afim de 

melhorar seu desempenho em determinadas áreas, como por exemplo, a profissional, 

pessoal e a escolar. 

Neste trabalho será abordado o Coaching na educação básica, mais 

precisamente com os adolescentes do Ensino Médio, tendo como finalidade explorar 

uma necessidade escolar em virtude das características que os jovens de hoje 

apresentam, como falta de organização, sistematização dos estudos e dificuldade em 

lidar com frustrações.  

Ao longo da história da educação observa-se que sempre apareceram 

propostas, métodos, projetos e técnicas que visam melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem, sendo que alguns permanecem e outros não. Dentro desta perspectiva 

na atualidade temos o Coaching Educacional, afim de aprimorar o ensino, enriquecendo 

os alunos e direcionando-os a melhor organizar seus estudos. 

Com base nas ideias de Santos (2012) o Coaching Educacional está focado na 

interação dos alunos, professores e gestores, ocasionando uma grande evolução em 

toda instituição e no ambiente social, pois modifica o comportamento dos alunos 

facilitando a aprendizagem, por meio da compreensão dos educandos sobre a 

importância do trabalho em equipe, bem como a relevância da escola no processo de 

humanização e aquisição do conhecimento. 

Diante dessa nova técnica, o profissional Pedagogo pode estar utilizando-a na 

busca por melhor compreender seus alunos e orientá-los para que eles se organizem e 

obtenham técnicas de estudos, absorvendo assim, com maior facilidade os conteúdos e 

adquirindo conhecimentos necessários e significativos para a vida.  

Ao longo deste trabalho buscaremos demostrar, no processo de ensino e 

aprendizagem, a contribuição das técnicas utilizadas pelo Coaching na educação. Esta 

pesquisa exige muitos cuidados, entre eles pode-se citar o cuidado com a organização 

sistemática e a seleção dos caminhos que deverão ser percorridos, isto é, o que 

chamamos de metodologia conforme o que cita Fonseca (2002). Desta forma: 

 

A metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido para se 
chegar ao fim proposto pela pesquisa; [...]. A metodologia vai além da 



descrição dos procedimentos (métodos e técnicas a serem utilizados na 
pesquisa), indicando a escolha teórica realizada pelo pesquisador para 
abordar o objeto de estudo. (GERHARDT, SILVEIRA, 2009, p.13). 

 

A metodologia adotada para este trabalho será embasada na ordem 

bibliográfica com documentos e relatos bem como sites que nortearão o 

desenvolvimento da pesquisa, sendo estes de fontes secundárias, alguns autores 

citados como Santos (2012), Roma (2017), Chiavenato (2002) e outros, seguido de 

documentários a respeito do Coaching Educacional. 

Conforme diz Marconi: 

 

Trata-se do levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma 
de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua 
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo 
que foi escrito sobre determinado assunto [...] (MARCONI; LAKATOS, 
2011, p. 43-44). 

 

Esta pesquisa será de origem investigação se iniciou com uma problemática 

para formulação de questões a qual se denomina exploratória. Conforme Lakatos 

(2003, p.44) “desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente, fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 

modificar e clarificar conceitos.” Além disso, será realizado uma entrevista com dois 

profissionais Coach.  

Este estudo será qualitativo no qual se busca delinear a percepção de como os 

alunos reagiram durante a sessão do Coaching Educacional.  Brevidelli (2013, p, 57) 

afirma que “considerando que executar uma pesquisa de abordagem qualitativa 

compreende adquirir a capacidade de interpretação dos fatos além do foco específico, 

isto é, ampliada para analisar palavras/ideias e realidades múltiplas”. 

Na entrevista foi feito um diálogo sobre suas opiniões e experiência em 

Coaching Educacional, esta entrevista é de cunho qualitativa individual a qual terá o 

auxílio de um formulário com perguntas abertas para se desenvolver um 

questionamento sobre o assunto que será tratado. Por fim, serão analisados os 

diálogos o qual se chegará a uma consideração final da pesquisa efetivada.  

 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A ORIGEM DO COACHING    

A palavra Coaching surgiu em 1500 na Inglaterra, segundo Pádua (2018), 

sendo utilizado para chamar a pessoa que conduzia a carruagem. Coaching é uma 

palavra inglesa que traduzida para o português é conduzir, no Brasil chamamos quem 

conduz a carruagem de cocheiro, dando origem à palavra Coaching.  Em 1850 de 

acordo com Pádua (2018), os acadêmicos da Universidade de Oxford começaram a 

usar a palavra Coaching para titular seu tutor. Somente no ano de 1950 que o Coach foi 

utilizado, pela primeira vez, para se referir ao gerenciamento de habilidades e 

competências do ser humano. Sendo assim foi introduzido as técnicas necessárias para 

que ocorresse o desenvolvimento tanto pessoal quanto humano e que valorizava as 

competências de cada um utilizando-as para o processo continuo de melhorias 

(Ferreira, 2011).   

Segundo Gallwey (2004, p.110), técnico de tênis e autor do livro “O jogo de 

Tênis interior”, escrito com a intenção demonstrar ao leitor que o indivíduo é capaz de 

alcançar seus objetivos, basta se concentrar, ter motivação e persistência, pois, 

“sempre haverá pensamentos e fatos que irão procurar desviar a nossa atenção do aqui 

e do agora.” Ou seja, cada indivíduo tem seu objetivo algo que gostaria de alcançar, 

porém, muitas vezes pensa não ser capaz de alcança-los por ter sempre um obstáculo 

em sua vida redirecionando o caminho e fazendo com que seus objetivos fiquem de 

lado, e o indivíduo acaba desistindo de tentar superar estes obstáculos, e é isso que 

dificulta o seu desenvolvimento e evolução tanto profissional quanto pessoal. Gallwey 

(2011) descreve algumas de suas experiências com jogadores de tênis, em que 

consegue fazer com que cada indivíduo alcance seus objetivos por atitudes próprias 

ditas, mostrando que se temos um objetivo, podemos alcançá-lo basta ter foco e 

motivação para que o indivíduo note por si mesmo o caminho que deve seguir. As 

técnicas e experiências vividas e descritas por Gallwey (2011) comprovam a eficiência 

das ferramentas e métodos Coaching.  

O Coaching surgiu no Brasil na década de 70, conforme diz Ferreira (2011) a 

partir de relações com meio esportivo no que se refere ao treinamento e 



aperfeiçoamento dos atletas, somente depois ele foi introduzido no mundo dos 

negócios “mantendo seu significado original de conduzir” (s/ p.), mas agora o foco era o 

indivíduo.  

Segundo Saxon (2003), Thomas Joseph Leonard foi uns dos principiantes na 

história do Coaching, pois, pensava no processo como formação, sendo o fundador da 

Coach U em 1992 e logo em seguida fundaram a International Coach Federation em 

1995, pois, tinha como objetivos mostrar que o Coaching poderia ser direcionado a 

várias áreas e modalidades entre elas o Coaching de vida.  Logo, vendeu a Coach U3 e 

fundou a CoachVille4, a qual vem aumentando cada vez mais a procura sendo a maior 

rede de treinadores do mundo. 

O Coaching (método) passou a ser utilizado para melhorar as habilidades dos 

líderes nas empresas e se expandiu em 2010, sendo empregado em diversas áreas 

importante. De acordo com Marques (2016, s/p), estas áreas são: “qualidade de vida, 

saúde, disposição, relacionamento amoroso, familiar, social, desenvolvimento 

intelectual, inteligência emocional, finanças pessoais, hobbies e diversão, plenitude, 

felicidade e espiritualidade”, responsáveis pelo bem-estar influenciando diretamente o 

desenvolvimento de cada indivíduo, surgindo a necessidade do Coaching em trabalhar 

a evolução e melhoria destas áreas para que a pessoa consiga atingir o auge de suas 

habilidades e competências.  

Nos dias de hoje para se tornar um Coach (profissional) é necessário passar 

por uma formação que é realizada por módulos e seu tempo de duração é em média 12 

meses. Algumas das instituições que fornecem este curso são: Nion5 Instituto Brasileiro 

de Coaching - IBC6, FEBRACIS7 - Coaching Integral Sistêmico, Instituto de Coaching 

Infantojuvenil - ICIJ8, dentre outras instituições. 

                                                           
3 Coach U é uma empresa internacional que fornece programas de treinamento para profissionais Coaching. 
4 Coach Ville é a primeira maior comunidade on-line de Coaching de todos os tempos. 
5 Nion é uma instituição localizada na Rua Francisco Margarida, 68, Itoupava Norte, Blumenau – SC, esta instituição 

ajuda o individuo a romper seus limites dentro de sua empresa, colaborando para despertá-lo de uma consciência 

mais real e que reflete sua própria essência. 
6 IBC-Instituto Brasileiro de Coaching, localizada Av. Professor Venerando Freitas Borges, 561 - Setor Jaó - Goiânia/ 
GO; traz o Coaching para aplicação nos nichos da infância e da adolescência, que até então não contavam com 
metodologias específicas. 
7 Febracis, Coaching Integral Sistêmico, localizada Rua Comendador Macedo, 605, Centro - Curitiba, PR, Brasil. É 
destaque no mercado por transformar vidas por meio do Coaching Integral Sistêmico (CIS), um processo que se 



Segundo Marques (2016), o coaching é um método organizacional que 

direciona o indivíduo a alcançar seus objetivos desenvolvendo suas competências e 

suas habilidades, tanto emocional, financeiro, familiar e profissional, sendo “que o 

grande sucesso do Coaching depende de sua capacidade em solucionar problemas e 

estabelecer metas.” (FERREIRA 2011, s/p) 

O Coach traduzido para o português se refere a treinador ou condutor, 

conforme Marques (2016, s/p), “é o profissional capacitado e habilitado por uma 

instituição de Coaching certificada, que atende e desenvolve outros indivíduos, seja em 

âmbito pessoal ou profissional, utilizando as técnicas e ferramentas da metodologia.” 

Portanto todo este acompanhamento do Coach possibilita ao Coachees (cliente), um 

grande crescimento pessoal melhorando e aperfeiçoando detalhes da sua vida. Vale 

ressaltar que por esta pesquisa estar direcionada a educação o Coachee neste caso se 

refere aos alunos.  

O Coaching é uma metodologia flexível, segundo Marques (2015), que pode ser 

utilizada em diversas áreas tendo como finalidade o desenvolvimento humano, sendo 

necessário empregar inúmeras ferramentas e procedimentos para alcançar suas metas 

pré-estabelecidas. Alguns dos campos de atuação do Coaching são:  

 
Coach de Novos Negócios, Gestão, Financeiro, de Férias, Carreira, 
Planejamento, Empreendimento, Emagrecimento, Família, Vendas, 
Energia, Negócios, Comunicação, Crises e Transições, 
Relacionamentos, Atletas, Adolescentes, Espiritual, Emoções, 
Transformação, Crianças, Liderança, Superação, Sucesso, 
Aposentadoria, entre muitas outras opções. (MARQUES, 2015, s/p). 

 

Chiavenato (2002, p.39), afirma que o “Coaching é um conceito que veio para 

ficar. Não deve ser encarado como um simples modismo, daqueles que vêm e logo 

desaparecem”, bem como defende que as pessoas que pensam ser modismo, por não 

compreender o seu real conceito, pois confundem com treinamento, orientação, gestão 

de carreira, liderança, quando na verdade vai além disso, pois 

                                                                                                                                                                                            
adequa à sua realidade de modo que ele gere as melhores possibilidades e estratégias para conquistar um estilo de 
vida abundante. 
8ICIJ-Instituto de Coaching Infantojuvenil, localizada Rua Siqueira Campos, 53, Sala 906 - Copacabana, Rio de 
Janeiro. Traz o Coaching para aplicação nos nichos da infância e da adolescência, que até então não contavam com 
metodologias específicas. 



 
O Coach permanece com a pessoa até o momento que ela conseguir 
atingir o resultado esperado ou chegar até ao ponto que se espera 
chegar. Uma espécie de missão que somente termina quando o objetivo 
é alcançado. O Coach procura dar força e poder para que as intenções 
da pessoa se transformem em ações afetivas e que traduzam em 
resultados concretos. (CHIAVENATO, 2002, p.48) 

 

Segundo Burton (2014) há indícios que algumas pessoas confundam o 

Coaching com terapia por ser um processo em que há em algumas consultorias um 

diálogo aberto com o Coachee, porém o mesmo afirma que: 

 

Coaching não é terapia e nem consultoria, ainda que existam áreas 
onde ambos se conectem, particularmente em um momento em que 
mais terapeutas consultores estão passando a prestar serviços de 
coaching. (BURTON, 2014, p. 13)  

 

Na educação escolar, segundo Roma (2017), há uma junção do Coaching e 

Mentoring, em que o Coach  orienta o seu Coachee com algumas metodologias e 

ferramentas que auxiliam a encontrar o seu caminho e objetivo, enquanto o  Mentoring9 

ajuda o Coachee a descobrir sua essência e quais as suas habilidades, valores e 

crenças, sendo assim este último, através de suas experiências e conhecimento 

acumulado, junta-se com a proposta do Coaching, para viabilizar o Coachee a alcançar 

seus objetivos propostos. Embora o Coach oriente e forneça as ferramentas 

necessárias para a evolução, quem deve tomar a iniciativa e fazer acontecer é o próprio 

Coachee. 

 

 

Coaching nas áreas educacionais 

 

Segundo o site Teen Coaching, acessado em 26 de Agosto de 2018, “a 

adolescência é um período essencial no amadurecimento e na construção da própria 

identidade, de valores e de definições”, é o período em que os jovens estão em conflito 

                                                           
9 O Mentoring não tem necessariamente uma formação em Coaching, porém é um profissional que pode ajudar nas 
sessões de Coaching, devido a suas experiências profissionais. 



consigo mesmo, tentando entender as mudanças que está ocorrendo com o seu corpo 

e com sua vida, além de se preocuparem com o período de pré-vestibular, decidir que 

carreira seguir, estudar, namorar e conseguir lidar com a pressão da sociedade. 

Por conta disso, o site Teen Coaching trás a necessidade em ter um Coach que 

ajude as crianças e adolescentes a se conhecerem e entenderem o que está 

acontecendo com eles, pois, precisam compreender que todas as pessoas passam pela 

adolescência. Porém se faz necessário ajudá-los a desenvolver sua empatia, 

perseverança e acima de tudo conduzir o aluno a valorizar o tempo de estudo que ele 

tem hoje, lembrando que o aluno precisa querer mudar suas atitudes, e o papel do 

Coaching no processo educacional é acompanhar de perto os jovens nessa nova etapa 

de suas vidas. 

 

O coaching ajuda os adolescentes em suas atividades, objetivos e 
desafios, levando-os a encontrar um caminho para alcançar o que 
precisam e que os levará ao seu desenvolvimento pleno, lidando com os 
principais desafios próprios dessa fase de transição entre a infância e 
adultez, tais como: Falta de organização do tempo, dificuldades nas 
relações familiares, falta de confiança em si mesmo [...], dentre outros. 
(TEEN COACHING, 2018, s/p). 

 

Observando as instituições escolares de hoje percebe-se que há uma 

preocupação maior em vencer conteúdo proposto pela escola, do que formar o aluno 

como um todo. Segundo Tough (2017, p.19), os alunos devem desenvolver suas 

habilidades relacionadas à “garra, curiosidade, autocontrole e otimismo”, sendo que nas 

escolas o foco é leitura, cálculo, análise etc., todo conhecimento é importante, porém,  

deve-se olhar o aluno como um sujeito integral que possui sentimentos e necessidades, 

o que a escola não está dando conta por falta de atenção e tempo. O autor ainda relata 

que ao notar a falta dessas habilidades houve um grande crescimento na procura de 

livros, estratégias, estudos e pesquisas sobre como fortalecer estas habilidades nos 

alunos.  

No livro Coaching Educacional, Santos (2012) relata várias pesquisas 

realizadas com professores e alunos, materializando no livro os planos de ações 

utilizados nessas pesquisas. Os planos de ações são uma metodologia utilizada no 

Coaching para organizar e orientar metas a serem alcançadas, tanto para os alunos 



quanto para os professores, utilizando um cronograma o qual pede-se as seguintes 

informações: O quê, Por que, Para quem, Para quê, Como fiz, Quando, Perguntas-

chaves, Palavras-chaves. Com isso faz com que os Coachees/alunos reflitam e 

discutam sobre estas questões com seus professores, proporcionando uma relação de 

confiança, e em seguida percebam quais seriam suas dificuldades e tracem metas para 

alcançá-las. Abaixo segue o modelo de tabela do plano de ações utilizadas no livro de 

Santos, conforme foi citado acima:  

 
Quadro 1- Análise de caso 

O quê Encontro: Quem sou eu na transição para o ensino médio 

Por quê Necessidade de reestruturação de ações de comportamentos na sala de 

aula. 

Para quem  Alunos de turmas da Educação Básica - 1ºsérie do ensino médio. 

Para quê  Oferecer aos participantes um encontro dedicado ao potencial humano, 

ao autoconhecimento fundamentado em valores humanos, trabalho 

explicitamente a ética da convivência. 

Como fiz Por meio de vivência os participantes foram inspirados se conectarem 

com eles mesmos, em seguida, ele ao espaço de atuação, no caso, 

escola e sala de aula, e finalmente a proposição coletiva de uma nova 

trajetória flexível, mais cooperativa, mais competente e amorosa. 

Quando 2ºsemestre de 2003 

Perguntas-

chaves  

Quem sou eu? A mudança? Aquele que muda? 

Palavras-

chaves 

Pensar; sentir; refletir; olhar nos olhos; perdoar; abraçar; harmonizar; 

transformar; chorar; novo. 

Fonte: Elaboração da autora SANTOS, G., 2012. 

 

Partindo do plano de ação citado acima, Santos (2012), traz seus resultados, 

perguntando aos participantes Coachees, neste caso os alunos, se houve alguma 

diferença depois do desenvolvimento desta ação. Houve vários comentários, sendo um 

deles: 

 



Para mim houve uma mudança de comportamento. Não que eu fique 
calado o tempo inteiro, mas sinto que atualmente sou mais participativo 
em sala de aula, fazendo os trabalhos, copiando as matérias. Essa 
minha mudança só pode ocorrer com a minha mudança de mentalidade. 
(A.A. C.N. apud SANTOS, 2012, p. 42) 

 

Além deste comentário há vários outros indicando o quanto os alunos evoluíram 

e amadureceram diante de suas atitudes no final deste percurso. Conforme Santos 

(2012), na conclusão dos planos de aulas desenvolvidos, indica-se que os alunos 

realizem um desenho avaliando seu desempenho ao final do processo de Coaching 

Educacional, como forma de avaliação final. 

Segundo Barboza (2018), o educador Coach faz com que o aluno perceba 

sozinho em que está errando e onde quer chegar, com isso acaba desenvolvendo o 

senso crítico, para que consiga resolver seus próprios problemas pessoais. O educador 

coaching pode atuar individualmente com cada aluno ou com a sala toda, melhorando o 

desempenho de todos, conforme o que afirma Roma (2016), para a aplicação do 

Coaching na escola, tem-se duas maneiras de se fazer, sendo: 

 

No modelo formal é realizada uma série de encontros, reuniões ou 
sessões semanais ou bimensais intercaladas, com duração média de 60 
a 90 minutos, podendo ser para cliente individuais ou em grupos. 
No modelo informal ele é aplicado na rotina do dia a dia escolar, como 
pequenas conversações ou perguntas durante as aulas ou nos 
intervalos, na carona ou mesmo por WhatsApp – de forma explícita ou 
implícita. (ROMA, 2016, p.29). 
 

O autor ainda completa que para que isso seja possível, o corpo docente deve 

receber uma formação ou treinamento de Coaching Educacional, para que assim o 

professor consiga ajudar o aluno no processo de aprendizagem ou até mesmo nas 

sessões de Coaching, pois é necessário que o professor saiba o que é, para que serve 

e qual é o processo. 

 
 

Os benefícios do Coaching em relação aos alunos 

 



O ser humano tem passado por muitas mudanças relacionadas ao seu 

desenvolvimento social, segundo Cury (2017) no século XX houve um grande aumento 

da população, pessoas passando fome, as colheitas deram problemas associadas a 

epidemias, faltaram medicamentos, além de guerras e ditadura.  

De acordo com Cury (2017) no decorrer dos anos houve uma melhora na 

produção de alimentos, nos direitos civis da sociedade a qual foi erguida novamente. 

Surgiram novas tecnologias, e além de facilitar a comunicação, se permite ter 

informações na palma da mão com a utilização da internet. Por isso, não podemos de 

jeito algum enquadrar o pensamento dos indivíduos, seja ele uma pessoa idosa ou 

adolescente, pois, cada um vive ou viveu em um tempo diferente.  

Conforme Cury (2017) estas últimas gerações foram classificadas por Gerações 

X, Y e Z. A Geração X é localizada entre os que nasceram no ano de 1960 e 1980, foi 

na época em que a população deixa o campo e se torna mais urbanizada, surgem as 

indústrias, tecnologias como a TV, o telefone. As pessoas desta época lutavam por 

seus ideais e defendiam suas teses, pois ainda eram autônomos, produziam e vendiam 

sua própria produção.  

A Geração Y nasce entre 1980 e 2000, que vem se beneficiar dos 

aprimoramentos das tecnologias da Geração X, com o desenvolvimento tecnológico 

que traz muita informações rápidas pela internet e novos meios de comunicação, o qual 

torna os adolescentes cognitivamente mais ágeis com o pensamento lógico aflorado em 

relação as máquinas, porém, os mesmos se tornaram seres humanos frios, 

egocêntricos e individualistas, que segundo Cury (2017),  é o início da “safra de seres 

humanos mais frágil, menos autônomos, pouco resiliente e menos críticos do sistema 

social”.  

Dando sequência à analogia de Cury (2017) a Geração Z que nasce entre 1990 

e 2009, as crianças e adolescentes são extremamente intelectuais, tem uma facilidade 

em manusear qualquer equipamento tecnológico, como celulares modernos, tablet, 

computadores, e objetos eletrônicos e são conectados em todas as redes sociais. 

Porém, perderam o altruísmo, não admitem seus erros, não sabem lidar com 

frustrações e tão pouco se importam com o seu futuro. 

 



Embora se achem gênios, muito mais inteligentes que seus pais e 
professores, compõe provavelmente a geração frágil, insegura, 
desprotegida, menos autônoma e mais egocêntrica e individualista que 
já pisou na Terra. A Geração Z não questiona as loucuras do sistema 
social produzido pela Geração X e Y. Ao contrário, quer cada vez mais o 
veneno que produzimos. (CURY, 2017, p. 141) 

 

Quando relacionamos os jovens de décadas passadas e os de hoje, nota-se 

que hoje eles têm mais liberdade para se expressar como também tem suas obrigações 

e direitos. Porém, de acordo com Cury (2003, p.9), “esperávamos que no século XXI os 

jovens fossem solidários, empreendedores e amassem a arte de pensar.” Mas não 

agem desta maneira, vivem cheios de conflitos internos que causam desordem 

emocional que os leva ao isolamento do mundo ou ao contrário, acabam se expondo 

em excesso para serem visto pela sociedade. Segundo Cury (2003, p.10), “as crianças 

e os jovens aprendem a lidar com fatos lógicos, mas não sabem lidar com o fracasso e 

as falhas.” O que ocasiona o cometimento de erros que podem transformar suas vidas. 

Conforme Cortella (apud Fagundez, 2016, s/p.), “a combinação de um cenário 

imediatista, anos de bonança e pais protetores fez com que a "busca por propósito" dos 

jovens seja muitas vezes incompatível com a realidade”, ou seja, eles  esperam ter um 

grande legado, porém querem isso de imediato, bem como devido a superproteção dos 

pais os filhos acabam não sabendo lidar com as frustrações. Ainda segundo o autor 

citado acima "parte da nova geração chega às empresas mal-educadas. Ela não chega 

mal escolarizada, chega mal-educada. Não tem noção de hierarquia, de metas e prazos 

e acha que você é o pai dela." Diante disso, verificamos que muitas vezes os pais não 

estabelecem regras, rotinas, e não exigem o respeito necessário para a formação de 

seus filhos. O avanço da tecnologia também nos mostra que os jovens têm um grande 

desempenho em relação à percepção digital, porém a educação relacionada à família 

tem o intuito de estar poupando os jovens a passarem por momentos de dificuldade e 

acabam o fragilizando. Segundo Cury (2017) cita que devemos estar conscientes 

destas mudanças relacionada aos jovens. 

 

Respeitando a cultura em que o indivíduo está inserido, as metas 
fundamentais da educação de qualquer povo deveriam ser; 
promover a capacidade de gestão da emoção dos jovens para que 



sejam minimamente autores de sua própria história, pacientes, 
proativos, ousados, estáveis, autônomos, altruístas, seguros, 
carismáticos, empáticos, capazes de aplaudir a vida e não 
reclamar de tudo e de todos. (CURY, 2017, p. 9) 

 

De acordo com Aberatury (1981, pg. 89) estas características variam em cada 

indivíduo, pois cada um tem um ponto de vista diferente ao começar a fazer parte do 

mundo adulto, em que começam a observar aqueles com quem convivem, estando 

propício na maioria das vezes, a ter conflitos que dificultam seu desenvolvimento, no 

caso da contraversão do adulto o qual compara sua adolescência com esta nova 

geração, muitas vezes voltada a críticas que acabam descontruindo os valores do 

mundo do adolescente. 

Segundo Thot (2014, s/p.) “o jovem cuja vontade não é disciplinada. Esse é 

absolutamente incapaz de observar alguma coisa profundamente”, com isso observa-se 

que conforme Cortella (apud Fagundez, 2016) se não houver orientação e disciplina 

aos adolescentes em casa, a vida e a sociedade não o farão, além de prejudicar os 

nossos adolescentes por não saberem como devem agir e o que devem fazer,  fazendo 

com que os adolescentes optem por atitudes inconvenientes. Conforme Saito (2001) o 

adolescente na tentativa de ser independente acabam tendo conflitos familiares e 

sociais que o proporciona angustias, medos, manifestações provocativas e agressivas, 

as quais podem afetar   seu futuro acadêmico. 

De acordo com Roma (2017) no final do Ensino Médio, é o momento em que o 

aluno deve fazer a escolha do curso e da universidade em que pretende estudar, 

porém, isso não é uma escolha fácil, ainda mais quando seus pais os direcionam a 

estudar o que eles querem e deixam de lado a escolha do aluno, sabendo que hoje se 

tem várias opções de cursos o que dificulta no processo de seleção para o vestibular. 

O autor ainda relata que nesta fase os adolescentes devem ter diálogos 

argumentativos com seus pais e educadores em que haja o compartilhamento de 

experiências, porém, o mais importante é saber ouvi-los. A intensão é que o indivíduo 

escolha o que o deixe feliz e ao mesmo tempo realizado, para que isso aconteça a uma 

necessidade de estabelecer um objetivo, o qual se tenha vários motivos para alcançá-

lo, porém só ter isso em mente não basta, à necessidade da ação.   



Segundo Roma (2017, p. 86) “o Coaching Educacional atua na perspectiva de 

auxiliar os jovens na descoberta de suas motivações, tornando claro o que o indivíduo 

vivencia em sua realidade, para assim poder consequentemente encontra motivação 

para a realização de seus objetivos.”  

 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com a finalidade de agregar informações sobre as técnicas do Coaching e 

deixar mais e evidente a discussão sobre o Coaching Educacional para adolescentes 

do Ensino Médio, realizou-se uma entrevista com dois profissionais Coach ambos 

atuando na área.  

As entrevistas foram desenvolvidas a partir de um questionário semiestruturado, 

com o intuito de abrir espaço para um diálogo menos formal, podendo os entrevistados 

argumentar sobre as questões. Portanto foi feito um questionário constituído por uma 

série de perguntas ordenadas, assim como, foi usado um gravador de áudio para ser 

descrito a entrevista. Como são dois entrevistados, para melhor entender a quem está 

se referindo irão ser nomeados como entrevistados A e B. 

O primeiro entrevistado A, é formado em Psicologia Institucional e Clínica, atua 

como professor na Educação Básica e no Ensino Superior nas disciplinas que abrange 

sua área e atua como Coach em particular, tendo sua formação em Coaching ainda em 

andamento. O segundo entrevistado B, formada em administração, com especialização 

em contábil e financeira, MBA em gestão estratégica de cooperativas de crédito, 

formação como Practioner em Programação Neolinguística pela DMA consultora de 

Curitiba. Iniciou sua formação em Coaching Profissional em 2016, ministra treinamentos 

na área de desenvolvimento humano com temática de inteligência emocional, 

atualmente atua como coordenadora do PADIS- Programa de Atendimento ao Discente 

da FADEP- Faculdade de Pato Branco-PR, e como Master Coach, tendo como principal 

linha de atuação dentro do Coaching o empreendedorismo feminino e o Coaching na 

Educação.  



Ambos são formados em áreas especificas, atendem como profissional Coach, 

porém, não atuam como Coaching Educacional especificamente, sendo assim, citam 

que, o Coaching possibilita que cada um reconheça seus potencias, promovendo a 

transformação de comportamentos e habilidades, por isso utilizam o conhecimento na 

área do Coaching em seus atendimentos e direcionamentos com alunos.  

Segundo Roma (2017) o Coaching relacionado à Educação de adolescente, 

ainda é uma proposta nova, e o Coaching em si é uma metodologia especifica que 

pode ser agregada a outras profissões, porém o Coaching teria que ser adaptado para 

a área da educação.  

Quando questionados sobre a utilização do método Coaching na Educação, o 

entrevistado A, mencionou que especificamente não aplica o Coaching nos alunos em 

sala de aula, porque são técnicas um pouco complexas para se trabalhar em um grupo 

grande de indivíduos, a não ser que todos tenham um mesmo objetivo. Porém, o 

entrevistado A utiliza das técnicas do Coaching para lidar com pessoas em seu 

cotidiano. 

Já o entrevistado B, diz que o Coaching Educacional é a metodologia Coaching 

aplicada à conquista de objetivos e ao aumento de desempenho pessoal em questões 

relacionadas ao ambiente acadêmico. Por meio do processo, é possível aprimorar as 

competências e habilidades educacionais, pessoais, emocionais e comportamentais. As 

atividades são desenvolvidas para ajudar os estudantes na elaboração de planos de 

ação para o alcance de metas educacionais de performance. 

Quando perguntado o que o Coaching proporcionaria aos adolescentes que 

estudam no Ensino Médio, o entrevistado B responde que no âmbito dos alunos, o 

Coaching Educacional tem como objetivo proporcionar um autoconhecimento, 

permitindo identificar seus pontos de melhoria em relação à sua vida acadêmica, que 

pode estar relacionado à questões técnicas de disciplinas cursadas, eliminar fatores 

que prejudicam o aprendizado bem como auxiliar na compreensão de sentimentos e 

emoções que geram comportamentos inadequados que podem estar refletindo em 

todos os ambientes da vida, promovendo a evolução educacional e socioemocional de 

maneira sistêmica. Na prática, é auxiliar os jovens a trabalhar seus talentos e 

habilidades, minimizando seus desafios, tendo como reflexo seus resultados escolares.  



O entrevistado A não deixa de concordar com o entrevistado B, e complementa 

dizendo que, depois de definido o objetivo do coachee, o indivíduo deve se imaginar na 

data efetivando sua conquista, e ao vivenciar este momento em sua mente o indivíduo 

terá motivação para alcançar seus objetivos. 

Ao questioná-los, sobre seus desafios como Coach, o Entrevistado A, disse que 

o maior desafio é o preconceito pela sua formação em Psicologia e ao mesmo tempo 

ser Coach. Pelo fato que há uma diferença entre uma consulta como Psicólogo e um 

sessão de Coaching, analisando que para o coachee alcançar seus objetivos tem que 

estar com seu emocional equilibrado, portanto quando o indivíduo chega até o 

entrevistado A, ele quem determina na sua avaliação inicial se o individuo deve 

primeiramente tratar-se com um Psicólogo ou com o Coach. E muitas vezes as pessoas 

não compreendem que, como profissional especializado, é possível saber realmente a 

necessidade de cliente, tendo total certeza de estar direcionando para o melhor 

atendimento seja ele Coaching ao Psicólogo, ou seja, o maior desafio para o 

entrevistado A, em relação a sua profissão como Coach, é a dificuldade de as pessoas 

compreenderem a sua real necessidade. 

O entrevistado B, disse que seu maior desafio como profissional Coach, é a 

relação com jovens e adolescentes, pois, o Coach utiliza sempre de questionamentos 

em suas sessões e diante da ideia de estar trabalhando com alunos do ensino médio, 

acredita ser um desafio, pois, estes adolescentes buscam por respostas prontas, e a 

maioria tem dificuldade de aceitar um processo que lhe faça pensar, se questionar e 

construir respostas. É como se a tendência fosse buscar a palavra ou a receita 

“mágica”, que na verdade inexiste, considerando que todo ser humano é único e 

incomparável o objetivo de Coaching é incentivar o acesso de cada um, independente 

da idade.  

Para concluir, quando perguntamos ao entrevistado B, quais foram seus 

melhores resultados relacionados aos alunos, o mesmo respondeu que é a tomada de 

consciência relacionada à auto responsabilidade.  

Ao analisar estas duas entrevistas compreende-se que o processo de Coaching 

não se limita a atender uma pessoa especifica de determinada área profissional, se 

entende que o indivíduo se especializa como Coach e atua profissionalmente como 



Coach, porém, pode relacionar com outra profissão, não que exista um tipo de 

Coaching para cada área profissional, pois o processo de Coaching se dá a partir de 

ferramentas e métodos que instigam o coachee a alcançar seus objetivos, podendo 

assim, ser usado com qualquer indivíduo, sendo eles adolescentes, desde que o 

individuo já tenha a consciência e entenda qual a necessidade de se ter um Coach, 

para que possa seguir a metas orientadas a serem alcançadas.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considera-se que o Coaching Educacional não está tão exposto à mídia, pois 

ainda há um desinteresse pelas partes institucionais por não saber realmente como 

funciona, porém, analisando esta pesquisa se percebe que o Coaching pode ser um 

novo método de lidar com os jovens de hoje, ajudando-os a se encontrar neste mundo 

tumultuoso e acelerado em que vivemos. 

Os adolescentes no Ensino Médio passam por uma etapa de mudanças físicas 

ligadas ao seu corpo e muitas vezes esta mudança faz com que se obtenha conflitos 

internos e indecisões, além disso, como se não bastasse, ao mesmo tempo terá que 

direcionar sua vida profissional, como ir em busca de vestibulares e muitas vezes 

emprego. 

O Coaching se mostra eficaz no desenvolvimento dos adolescentes nesta fase 

da vida, pois permite que o aluno tome consciência de suas responsabilidades e 

permite se organizar em seus estudos, o Coach é um profissional qualificado, que irá 

acompanhar o Coachee/aluno neste processo de entendimento e aceitação, pois, as 

respostas não serão dadas e sim refletidas pelo coachee, dando a ele a total liberdade 

de tomar suas decisões, desta forma, terá mais segurança de que irá alcançar as metas 

apropriadas aos seus objetivos.  

  A experiência que trás Santos (2012) a partir das técnicas do Coaching 

Educacional, utilizadas em sala de aula por alguns professores do 1º ano do Ensino 

Médio, em que busca o tema “Quem sou eu na transição para o Ensino Médio”, procura 

estar trabalhando com a sala em um momento em que todos estão passando pelo 



mesmo processo, esta ferramenta faz com que se estabeleçam metas a serem 

alcançadas por todos, tendo como resultado, a compreensão dos alunos em relação ao 

seu potencial, autoconhecimento, valores humanos, ética da convivência social. O 

resultado final deste procedimento segundo relatos, foram excelentes, aguçando mais a 

pesquisar sobre estes benefícios de utilização das técnicas do Coaching na Educação. 

Quando se procura um profissional Coaching deve-se saber que, o mesmo irá 

questionar e buscar com que o coachee/aluno compreenda aonde quer chegar, com 

ferramentas e métodos que iram ponderar durante este processo, que tem como base o 

questionamento. E quando falamos de adolescentes sabemos que eles não querem ser 

questionados e são extremamente imediatistas, não teriam a paciência de estar se 

questionando, por isso, o processo do Coaching para jovem no Ensino Médio, em que o 

aluno deve querer com que o Coach o ajude a alcançar seus objetivos, além de 

precisar esforçar e se dedicar do coachee, para que ocorra um bom resultado final.  

O profissional Coach não se limita somente em uma área especifica ele ajuda o 

indivíduo em qualquer que seja sua necessidade de alcance, seja ela direcionada aos 

adolescentes no Ensino Médio, Professores/Pedagogos, Diretores, Coordenadores da 

área da Educação, como em outras áreas. 

Assim, com base nesse trabalho de pesquisa, concluímos que o Coaching 

surge em etapas na vida do individuo, pois demonstra que nossa vida está em 

constante mudança e a cada passo a ser dado devemos lembrar “quem somos nós e 

para onde queremos ir”. Porém, o tempo passa a ser curto demais para pensar nessas 

questões, e em momentos de decisões opta-se sempre pelo mais rápido e vantajoso 

deixando de lado a nossa essência. O Coaching vem para direcionar seu objetivo 

mostrar suas competência e habilidade e permanecer ao seu lado ate quando for 

necessário. 
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RESUMO: O presente trabalho se constitui em um estudo sobre as contribuições 
da Literatura Infantil no processo de desenvolvimento da aprendizagem da 
criança. Sabe-se que o ato de contar histórias também se dá na necessidade 
que a criança tem de magia e de imaginação, pois a partir desses conceitos ela 
pode explorar e interagir no mundo que a cerca. Os objetivos principais 
propostos para este trabalho foram: compreender como a literatura infantil 
influencia a criança através da contextualização, tornando-a mais próxima do 
mundo que a cerca; destacar a importância do contato com livros desde o início 
da escolarização; reconhecer a importância da narrativa e da visualidade como 
produtoras de conhecimentos. Para o desenvolvimento do trabalho foi proposto 
uma pesquisa qualitativa, onde buscamos os aspectos teóricos sobre a literatura 
infantil, na sequência aplicamos um questionário com perguntas abertas e 
fechadas para professores que atuam em Instituições públicas e privadas que 
ofertam a Educação Infantil. O resultado do tema pesquisado oportunizou 
perceber que a Literatura Infantil contribui significativamente para o 
desenvolvimento cognitivo da criança à medida que colabora com a sua 
aprendizagem para o processo de leitura, pois o hábito de ler livros diariamente 
auxilia na amplitude de aquisição de saberes. Considera-se fundamental que a 
leitura esteja inserida na rotina diária do professor com o objetivo de formar bons 
leitores possibilitando assim a vivência de situações de aprendizagens 
significativas para o aluno. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Infantil. Infância. Aprendizagem. Leitura. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Que criança não se encanta com as histórias que escuta, ou ainda, que adulto 

não lembra as histórias que ouviu na infância e que lhe deixou impressionado? Quando 

os educadores inserem em sua prática pedagógica a rotina de contação de histórias, 

estão proporcionando às crianças o desenvolvimento do imaginário, assim como de 

outras habilidades importantes para o processo de aquisição da leitura e da escrita. 

Sabemos que as crianças se apoiam nas vivências e nas ações das 

personagens das histórias para desenvolver as suas próprias atitudes, pois identificam 

características semelhantes, as quais podem facilitar o processo de entendimento do 

cotidiano, seja escolar, familiar ou social. 

Desta forma, questiona-se se a literatura infantil tem influência direta no processo 

de aquisição das habilidades necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita na 

criança. 
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A contação de histórias (nas suas mais variadas formas) representa uma 

ferramenta pedagógica muito importante para o professor pois a cada história lida e/ou 

ouvida é possível mediar as experiências dos alunos, bem como desenvolver 

experiências, as quais podem ser transformadas em conhecimentos significativos, 

destacando que ao escolher as histórias, essas devem vir de encontro aos objetivos 

definidos para a aula. 

Ao inserir em seu planejamento a Literatura Infantil, o professor deve dar 

oportunidade para que as crianças compreendam o enredo e dando oportunidade para 

que as mesmas façam associações a partir das suas próprias experiências, pois esse 

procedimento por muitas vezes pode ajudá-la a encontrar meios de lidar com seus 

sentimentos, suas frustrações e emoções. 

A pesquisa realizada de cunho qualitativo com o uso do instrumento do 

questionário (com perguntas abertas e fechadas) 

Como a literatura infantil pode contribuir para a formação de futuros leitores? 

Como é o comportamento das crianças durante o tempo em que estão participando das 

histórias? As crianças se identificam com os personagens das histórias? De que formas 

as crianças são estimuladas para a leitura? Esses foram alguns dos questionamentos 

que motivaram a pesquisa sobre a importância da literatura infantil no desenvolvimento 

da criança. 

 

 

2 A LEITURA E A ESCRITA 

 

A leitura e a escrita têm sido consideradas comandos básicos do ser humano 

como forma principal de comunicação e sobrevivência. Em épocas antigas, estas 

linguagens eram vistas apenas como prestígio, riqueza, luxúria, porém, em dias atuais, 

são essenciais e não podem ser desprezados. 
Em certa ocasião, Platão (Rodolfo Pais Nunes Lopes, 2009), afirmava ser contra 

a escrita, para o pensador estavam claros dois aspectos: o valor atribuído ao diálogo 

socrático não escrito e a natureza de sua própria produção textual, da qual ao combater 

a escrita, não conseguia se afirmar o esquecimento, e sim o aquecimento e solidificação 

cada vez mais forte do pensamento. 

Para o processo de aquisição da escrita, a leitura é uma etapa fundamental. 

Pode-se dizer que a leitura vai acompanhar o indivíduo pelo resto de sua vida, pois a 

humanidade em seu dia a dia está cerceada por práticas sócias de letramento. 

Por muitas vezes os alunos não aprendem os conteúdos das disciplinas do 

Currículo escolar pelo fato de não saberem interpretar e entender os aspectos da Língua 

Portuguesa, pois a interpretação de um problema é fundamental para poder resolvê-lo. 

A leitura é muito complexa envolve problemas semânticos, culturais, filosóficos, 

ideológicos e fonéticos.  

Ler é um processo de descoberta, sendo um ato paciente e desafiador, ela é a 

assimilação da reflexão do conhecimento. A leitura se apresenta em dois processos, a 

decifração e a decodificação, primeiro o leitor decifra a escrita para se entender o que 

está escrito, e em seguida decodifica, refletindo sobre o próprio conhecimento e opinião 

a respeito do que foi lido. 
(...) não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da 
língua escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do 
mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura 
daquele. (FREIRE, 1986, p. 27). 



Um texto pode gerar diversas interpretações baseadas no conhecimento de cada 

leitor, mas também não podemos concluir que um lê bem e outro mau, apenas lemos 

de maneiras diferentes, e com isso interpretamos de maneiras diferentes o que lemos. 

 

 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DA ESCRITA PARA A CRIANÇA  

 

Inserir as crianças no mundo da leitura desde muito cedo é fundamental para a 

formação de bons leitores. Quando as crianças compreendem o que estão ouvindo ou 

lendo acabam se interessando em aprender a ler, por isso é fundamental que no inicio 

dessa aprendizagem a linguagem seja de fácil compreensão. 

Sabemos que a leitura é uma das melhores formas de adquirir conhecimentos e 

consequentemente uma melhoria na aprendizagem, pois incita o funcionamento da 

memória, refina a capacidade de interpretação, além da diversidade de assuntos 

presentes no contexto social, facilitando assim, as etapas do processo de ensino. 

A leitura na vida da criança não é apenas um processo de aprendizagem é uma 

maneira de conhecer e trabalhar o imaginário. 

É por meio da leitura que a criança entra em contato com o mundo da fantasia e 

do imaginário. Essa prática pode ser conquistada com facilidade na sala de aula, pelo 

trabalho pedagógico, independentemente da idade dos alunos e da condição social. 

Cabe ressaltar a importância do professor sempre ter em mão o portador do texto, pois 

com isso as crianças irão apreciar cada vez mais o ato de ler. Segundo Frank Smith 

(1999, p.12) os ‘’ dois requisitos básicos para aprender a ler são (1) a disponibilidade de 

material interessante que faça sentido ao aluno e (2) a orientação de um leitor mais 

experiente e compreensivo como um guia.’’ 

O livro na vida da criança tem uma relevante importância para o seu 

desenvolvimento, tornando as crianças indivíduos que procuram o conhecimento, 

curiosos por novas descobertas, pois permite a criança sonhar e aprender ao mesmo 

tempo auxiliando no seu desenvolvimento cognitivo.  

A criança que entra em contato com as obras literárias desde muito cedo tem um 

desenvolvimento cognitivo mais significativo e é no espaço escolar que tem-se uma das 

maiores fontes geradoras de conhecimento, e infelizmente a realidade de que para 

muitas crianças esse é o único contexto em que ela tem contato direto com os livros 

(MARTA ALEXANDRA, 2014). 

Compreende-se que a Literatura Infantil é uma ferramenta na construção do 

conhecimento infantil, pois não se trata apenas da aprendizagem significativa, mas 

também de uma atividade prazerosa. As crianças ampliam o conhecimento de si, e 

também melhoram a forma de se expressar, manifestar e de interagir na sociedade.  

A partir da Literatura Infantil, o professor pode utilizar estratégias para conhecer 

as crianças e criar vínculos com elas, pois esses vínculos estabelecidos através da 

leitura são de grande importância para o desenvolvimento infantil.  

Góes (1991), salienta sobre a importância da biblioteca, sendo que a mesma 

existe para criar o hábito de leitura. O convívio permanente com uma biblioteca faz com 

que o primeiro contato com o livro seja fundamental na formação de futuros leitores. 

A partir da variedade de livros infantis, as crianças tem uma melhora na parte 

cognitiva e com isso amplia capacidade de vocabulário, seu repertório linguístico é 

reforçado. Para isso é necessário que o educador ofereça uma variedade de livros com 

ilustrações adequadas e atrativas, de acordo com a faixa etária de descoberta, e ter a 

consciência que um mesmo livro poderá não satisfazer a todos.  



O ato de ler ativa uma série de ações na mente do leitor e por meio delas, a 

criança extrai diversas informações, podendo ser mantidas, modificadas ou 

desenvolvidas durante a absorção do conteúdo. Quando a criança é inserida no mundo 

da leitura é possível que vários questionamentos surjam.  

No ato da leitura é possível que duas crianças ao lerem o mesmo texto entendam 

de maneira diferente o que foi lido. 

 
Quando alguém lê algo, inicia aplicando um determinando esquema, 
alterando – o ou confirmando – o, ou ainda, tornando – o mais claro e 
exato. Assim, duas pessoas que estão lendo o mesmo texto podem 
entender mensagens diferentes por que seus esquemas cognitivos são 
diferentes, ou seja, as capacidades já internalizadas e o conhecimento 
de mundo de cada uma são específicos. (NASPOLINI, 1996, p.25).  

Diante disso conclui-se que a criança ao ler deve estar sempre em interação com 

as demais, para que as informações implícitas que se encontram nos textos possam ser 

compreendidas e socializadas com todos.  

A prática da leitura deve ser apresentada na vida das crianças de forma natural, 

mostrando seus benefícios e sua importância, para que ela não se sinta na obrigação 

de fazer algo. Essa ação deveria se tornar prazerosa com compreensão do que seria 

uma leitura eficiente e eficaz.  

 

 

2.2 A LITERATURA INFANTIL 

 

No Brasil, apenas se pode falar em Literatura Infantil, após a implantação da 

Imprensa Régia, em 1808, com a chegada de D. João VI ao país. As obras que foram 

publicadas nessa época eram traduções e adaptações das obras portuguesas. Um dos 

primeiros autores da época a fazer adaptações, conhecido pela inserção dos contos 

europeus no Brasil, é Alberto Figueiredo Pimentel, o autor publica traduções dos contos 

de Perrault, dos irmãos Grimm e de Andersen, em obras como Contos da carochinha, 

Histórias da avozinha, Histórias da baratinha. 

Considerando que as obras adaptadas eram de origem europeia, o primeiro 

registro de Literatura Infantil brasileira foi feito por Monteiro Lobato, em 1920, com a 

obra ‘’ A menina do narizinho arrebitado’’ (CADEMARTORI,1986). Por não gostar muito 

das traduções dos livros europeus, Lobato desenvolveu aventuras para nossas crianças 

com características típicas brasileiras, integrando costumes do campo e lendas do 

nosso folclore. O sítio do Picapau Amarelo é um exemplo disso, pois destaca bem 

características da vida rural e da cultura brasileira. 

 
Monteiro Lobato cria, entre nós, uma estética da literatura infantil, sua 
obra constituindo-se no grande padrão do texto literário destinado à 
criança. Sua obra estimula o leitor a ver a realidade através de 
conceitos próprios. Apresenta uma interpretação da realidade nacional 
nos seus aspectos social, político, econômico, cultural, mas deixa, 
sempre, espaço para a interlocução com o destinatário. 
(CADEMARTORI, 1986, p. 51). 

Podemos inferir que o autor traz o universo da fantasia infantil retratado a partir 

do folclore, buscando na ação das personagens a reflexão da realidade brasileira. 

Lobato também adaptou contos de Perrault, dos Irmãos Grimm, de Andersen, e 

de outros autores tradicionais, mas devemos destacar que são as suas obras as que 

ganham maior destaque. As principais e mais conhecidas são: A menina do narizinho 



arrebitado, Reinações de Narizinho, Fábulas de Narizinho, Emília no país da gramática, 

Memórias de Emília, Jeca Tatuzinho, entre tantas outras. 

Depois de Monteiro Lobato, a produção de Literatura Infantil no Brasil ficou 

estagnada por um longo período e só a partir da década de 1970 é retomado esse 

gênero no país.  

Cabe ressaltar que devido aos problemas do analfabetismo no Brasil, houve a 

tentativa de sua erradicação, investindo na alfabetização de adultos, com o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, em 1970, programa esse que não obteve 

resultados positivos.  

Esses resultados mostraram que o problema não iria se resolver com o 

letramento dos adultos, nem com a facilidade de ingressar no ensino superior. Diante 

dessa situação, buscou-se uma nova alternativa: investir no ensino básico, valorizando 

o livro como instrumento indispensável para o desenvolvimento intelectual das crianças. 

A partir desse momento a Literatura Infantil passa a ser tema de estudos e 

seminários, e também surgem os quadrinhos. É o momento em que as instituições de 

ensino moveram esforços para promover a leitura como forma de recuperação do 

sistema educacional.  

Assim, muitos fatores contribuem para a literatura infantil tornar-se assunto 

importante em relação à educação brasileira. A escola voltou-se para a literatura infantil 

com interesses imediatos, como o de expandir o domínio linguístico dos alunos e auxiliar 

a escrever melhor, desconsiderando, de certa forma, a função de reorganização das 

percepções do mundo. 

Nas últimas décadas, a literatura infantil vêm se constituindo de forma rica e 

diversificada em nosso país, com produções de boa qualidade para todas as faixas 

etárias e com vários enfoques. Segundo Frantz (2001), uma dessas tendências é o 

conto de fadas, com características da nossa época, um exemplo é Chapeuzinho 

vermelho, de Patrícia Gwinner, que fala da preocupação com a proteção dos animais. 

A Fada que tinha ideias, de Fernanda Lopes de Almeida, é outro exemplo, no qual a 

fada é moderna e dotada de ideias revolucionárias. 

Outra tendência de nossa literatura infantil é a sua intenção em despertar no 

leitor, uma visão mais crítica da realidade, como se verifica em O último broto, de 

Rogério Borges, destacando a destruição do meio ambiente sem deixar de lado a 

fantasia, o humor e a poesia. 

O humor é outro aspecto muito destacado na produção literária brasileira, 

característica que encanta e diverte as crianças. A literatura poética, que desperta a 

sensibilidade e sentimentos no leitor, são considerados uma tendência do gênero, tendo 

como exemplo a obra Coração não toma sol, de Bartolomeu Campos Queirós. 

Frantz (2001) cita a presença do nosso folclore, em que muitos autores se 

preocupam em trazer em suas obras as nossas raízes culturais, como ocorrem em A 

festa no céu, de Ângela Lago, O Saci e o Curupira, de Joel Rufino dos Santos.  

Outra tendência destacada por Frantz (2001) é a do texto de imagem, cuja 

preocupação é contar uma história apenas com o uso de imagens, dando ao leitor o 

poder de verbalizar o texto, o que encontramos em: Briga de uma nota só, de Izomar 

Camargo Guilherme, O Erudito, de Rogério Borges.  

Segundo Cademartori (1986), existem obras que seguem essa tendência do 

texto de imagens, mas que já acrescentam algumas palavras, sendo destinadas para a 

criança em processo de alfabetização. Essa relação entre os signos visuais e verbais 

pode ser encontrada em: Chuva, dia e noite, de Mary e Eliardo França.  

A produção literária para os já alfabetizados, com certo domínio da leitura, é 

muito ampla e diversificada. Nela podemos citar autores como Sylvia Orthof, com suas 

obras A limpeza de Teresa, Uxa, ora fada, ora bruxa, Maria vai às compras, A vaca 



Mimosa e a mosca Zenilda. Ruth Rocha também é referência com obras de grande 

sucesso, como O que os olhos não vêem, O reizinho mandão, O rei que não sabia de 

nada. Ziraldo também enquadra- se nessa lista, com suas várias obras, das quais 

podemos citar O menino Maluquinho, O menino mais bonito do mundo, A bela borboleta, 

entre outros (RODRIGUES, Scheila Leal). 

Na poesia infantil, destacam-se as obras de Cecília de Meireles, Vinicius de 

Morais, Roseana Murray, Elias José, Maria Dinorah, entre outros. 

Percebemos que a produção contemporânea do gênero é abundante em nosso 

país, e desde o início foi crescendo e se expandindo para diversas formas de 

integralização, oferecendo ao nosso pequeno leitor um material rico e diversificado, que 

o convida a embarcar numa viagem lúdica, de fantasia e sonho, despertando-lhe o gosto 

pela leitura. 

Para Coelho (2000, p.27) 

 
A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: 
fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, 
através da palavra. Funde sonhos e a vida prática, o imaginário e o 
real, os ideais e sua possível/impossível realização [...]  

Portanto, a Literatura Infantil deveria ter como objetivo proporcionar as crianças 

o desenvolvimento da capacidade lúdica infantil, essencial para seu fortalecimento de 

suas capacidades para a formação pessoal e acadêmica.  

Esse gênero literário é destinado especialmente às crianças, sendo um dos mais 

importantes, despertando nas crianças a imaginação e contribuindo com a formação de 

sua personalidade, se torna um instrumento ideal no processo educativo, contribuindo 

para formação de um bom leitor, como afirma Coelho (2000, p.15):  

 
Estamos com aqueles que dizem: sim a literatura, e em especial a 
infantil, tem uma tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade em 
formação: a de servir como agente de formação, seja no espontâneo 
convívio leitor/ livro, seja no diálogo leitor/ texto estimulado pela escola. 
É ao livro à palavra escrita, que atribuímos a maior responsabilidade 
na formação da consciência de mundo das crianças e do mundo. 

Nesse contexto, as crianças, desde muito pequena, pode construir uma relação 

prazerosa com a leitura, assim, convivendo com os portadores, sejam livros, revistas e 

gibis, que possam manusear as páginas, visualizar as imagens e se divertir. Quanto 

maiores forem as situações em que a criança puder ter contato direto com o livro maior 

será sua vontade de procurar interagir e querer aprender, desenvolvendo valores, 

construindo a maturidade crítica em sua formação e a interação com o meio, ampliando 

sua capacidade de percepção. 

Na faixa etária de três anos, as crianças mesmo ainda não sabendo ler, 

aprendem muito pela observação de imagens que estão a sua volta. Em relação a essa 

etapa, Coelho (2000, p. 33):  

 
Aos três anos, a criança inicia o reconhecimento da realidade que a 
rodeia, principalmente pelos contatos afetivos e pelo tato. É a chamada 
fase da “invenção da mão,” pois seu impulso básico é pegar em tudo 
que se acha ao seu alcance. É também o momento em que a criança 
começa a conquista da própria linguagem e passa a nomear as 
realidades à sua volta. 

Podemos inferir que já nos primeiros anos da criança é fundamental a inserção 

da mesma no mundo da leitura visto que é o momento do desenvolvimento da 



linguagem e ela começa a ouvir e fortalecer os aspectos de sua imaginação, iniciando-

se a fase das descobertas e da aprendizagem do mundo.  

Nesse sentido o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI), elaborado pelo Ministério da Educação e do Desporto, atendendo às 

determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, 

estabelece que a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, com o 

propósito de auxiliar no trabalho educativo do dia a dia, para que as crianças tenham 

um desenvolvimento integral, capazes de crescerem como cidadãos críticos.  

A escola é um dos lugares, para muitas crianças, que proporciona o primeiro 

contato com a leitura, por isso é fundamental que o professor transforme o ato de ler em 

algo prazeroso e lúdico desde a educação infantil, podendo ser considerada como uma 

estratégia de conquistar conhecimento, conforme relata o Referencial Curricular 

Nacional de Educação Infantil: 
Ter acesso à boa literatura é dispor de uma informação cultural que 
alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura. A intenção de 
fazer com que as crianças, desde cedo, apreciem o momento de sentar 
para ouvir histórias exige que o professor, como leitor, preocupe em lê-
la com interesse, criando um ambiente agradável e convidativo à 
escuta atenta, mobilizando a expectativa das crianças, permitindo que 
elas olhem o texto e as ilustrações enquanto a história é lida. (BRASIL, 
1998, p. 144). 

Assim o contato, desde cedo, com livros de histórias, traz uma maior 

probabilidade de a criança criar gosto pela leitura, atingindo uma maturidade mais crítica 

em sua formação, facilitando a comunicação com o próximo e se formando um leitor 

com maior consciência. De acordo com Zilberman (2003) o tempo de ouvir uma boa 

história já pode ser aguçado na criança desde seus primeiros dias, por meio da literatura 

infantil.  

O hábito de ler histórias para as crianças tem um papel fundamental para o 

avanço no processo de criação de significado, estimulando sua capacidade expressiva. 

A leitura desde cedo ajuda no processo cognitivo estimulando a vontade de aprender a 

ler, de conhecer novas palavras, tornando esse processo mais fácil e significativo. Com 

isso podemos inferir que mesmo a melhor tecnologia existente, ela sozinha não vai 

substituir o prazer da criança em folhar um livro, descobrir coisas novas a cada página 

que vira. 

 
Ler não é decifrar palavras. A leitura é um processo em que o leitor 
realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, 
apoiando-se em diferentes estratégias, como seu conhecimento sobre 
o assunto, sobre o autor e de tudo o que sabe sobre a linguagem 
escrita e o gênero em questão. O professor não precisa omitir, 
simplificar ou substituir por um sinônimo familiar as palavras que 
considera difíceis, pois, se o fizer, correrá o risco de empobrecer o 
texto. A leitura de histórias é uma rica fonte de aprendizagem de novos 
vocabulários. Um bom texto deve admitir várias interpretações, 
superando-se, assim, o mito de que ler é somente extrair informação 
da escrita. (BRASIL, 1998, p. 144-145, Vol 3) 

 

Portanto o trabalho do professor com a Literatura Infantil, traz algumas 

responsabilidades, princípios, e a preocupação em gerar crianças leitoras autônomas e 

críticas. É preciso ter um olhar atento para as metodologias escolhidas no planejamento 

das aulas, pois diante de tantos benefícios que a leitura proporciona, cabe ao professor 

saber mediar o conhecimento, a utilização dos materiais, (livros só com textos, livros 



com textos e fotos, livros só com imagens, livros com recursos audiovisuais, livros 

online, livros auditivos, entre outros), todas as formas em que os portadores do texto se 

encontram, quando bem instruídos, atraem os alunos, podendo até mesmo ser 

explorado em atividades de ordenação das narrativas, de criar e de recriar histórias orais 

ou escritas.  

É importante que os professores destinem em sua rotina de trabalho, um tempo 

diário do uso da Literatura Infantil para propiciar aos alunos momentos de leitura, seja 

feita pelo professor ou pelos alunos, pois sabemos que muitas vezes em casa, não 

existe esse estimulo. Consideramos ainda significativo o fato de utilizar a prática da 

leitura em um trabalho interdisciplinar, não deixando para trabalhar apenas na área da 

disciplina de Língua Portuguesa, pois as características da leitura são necessárias em 

qualquer contexto. 

Uma metodologia de trabalho que pode ser utilizada de forma positiva é incluir 

brinquedos e brincadeiras nos momentos de leitura. Ao misturar livros, brinquedos e 

brincadeiras, podemos despertar o imaginário infantil e, consequentemente, o desejo de 

ler. Partindo desta premissa, acredita-se que as atividades lúdicas que envolvem a 

leitura, quando realizadas de forma coerente pelos professores, ampliam as habilidades 

linguísticas, contribuindo para a ampliação do vocabulário, bem como a construção do 

conhecimento a respeito da linguagem escrita. 

 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este trabalho de pesquisa pretende atender os objetivos propostos, visando 

relatar aspectos encontrados da realidade vivenciada no ambiente escolar com 

comprometimento e seriedade. Para Marinho (1980) citado por Teixeira a pesquisa é 

um tratamento de investigação que tem por objetivo descobrir respostas para dúvidas e 

indagações, através do emprego de processos científicos’’.  

A abordagem utilizada na pesquisa foi qualitativa, onde houve coleta de dados 

para serem descritos e analisados, pois a preocupação de coletar e atentar para um 

maior número de elementos, afim de uma compreensão mais apurada do problema que 

está sendo estudado (LUDKE e ANDRÉ 1986, p12).  

Portanto a pesquisa teve cunho qualitativo, de caráter exploratório foram 

utilizados a coleta de dados a partir da pesquisa de referencial teórico, em seguida o 

estudo de campo com a formulação de um questionário a ser aplicado para professores 

que atuam na Educação Infantil em escolas da rede pública e privada, composto de 

questões abertas e fechadas, tendo como intuito a aproximação da realidade do tema 

proposto, pois de acordo com Marconi e Lakatos (2010, p.86), “o questionário é um 

instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esse estudo teve como população 10 (dez) professores que atuam na Educação 

Infantil, pertencentes a rede pública e privada da cidade de Pato Branco. O instrumento 

de pesquisa (questionário) foi composto de 10 (dez) questões estruturadas e entregues 

in loco pelas pesquisadoras aos pesquisados. A análise foi realizada a partir das 

respostas validadas que após averiguadas qualitativamente foram abordadas a partir do 

problema da pesquisa. 



Algumas questões abordadas em nosso questionário foram se os entrevistados 

com que frequência trabalhavam com os livros para explorar atividades em sala, como 

são escolhidos os temas das histórias, quais os valores que consideram mais 

importantes a serem trabalhados com os alunos, se os livros abordam esses valores e 

como a Literatura Infantil pode contribuir para formar futuros leitores. Entre as perguntas 

abordadas destacamos algumas que foram mais relevantes.  

A primeira questão abordada foi se os professores teriam alguma formação 

específica na área da literatura infantil, sendo que 100% responderam não ter. Nesse 

sentido caberia uma análise mais aprofundada no que diz respeito a formação do 

professor que atua nessa etapa, ou seja, os cursos de nível médio ou superior que o 

habilitaram contemplam em sua grade curricular disciplinas que tratam da Literatura 

Infantil, ou ainda, a Instituição fornece uma capacitação exclusiva nessa área? 

Quando perguntado se na turma as crianças são estimuladas para a leitura, 

100% dos entrevistados responderam que sim. Entre as respostas destacamos: 

 
Respondente 1: ‘’Realizo leitura diariamente e sempre estimulo o 
processo de leitura e escrita em todas as áreas do conhecimento’’. 
Respondente 2: ‘’Realizo visitas na biblioteca pública, leitura em sala 
de aula, e leituras feita juntamente com a professora’’. 

De acordo com as afirmações dos respondentes a leitura é estimulada em sala 

de aula, pois ‘’as crianças precisam encontrar sentido na leitura; portanto, os 

professores devem garantir que a leitura e sua aprendizagem faça sentido’’. (SMITH, 

1999, p.127) 

Em um próximo questionamento foi abordado se os professores utilizam critérios 

para a escolha dos livros que são lidos para seus alunos e novamente 100% de resposta 

positiva, sendo ‘’o que é adequado para a faixa etária e possuir uma história atrativa e 

significativa para o aprendizado dos alunos’’ (R3) e ‘’Dependendo o tipo de gênero 

textual que estou trabalhando no momento’’. (R4). 

Estabelecer critérios de escolha do livro é muito importante porque além da 

leitura auxiliar no processo cognitivo da criança, ela mostra os diversos gêneros que a 

literatura nos traz, não somente na forma de escrever, mas na forma de narrar também, 

essa diversidade para as crianças é de extrema importância.  

Quanto ao fato de as crianças se identificarem com as personagens das 

histórias, e quando o professor percebe esse momento, destacamos as respostas do 

quadro 1. 

Quadro 1: As crianças se identificam com as personagens da história 

Respondente 1 Depende muito da atuação dos personagens na história 

Respondente 2 Se percebe essa conexão quando os alunos questionam as 
ações dos personagens 

Respondente 3 Quando questionam e falam sobre. 

Respondente 4 Trazendo a mensagem do livro para a sua realidade e ações 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
 

 É fato que as personagens entram no imaginário infantil e a criança se identifica 

com as situações das histórias, para Abramovich (1994, p.17) ler histórias para as 

crianças é: 

Suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida em relação a 
tantas perguntas, é encontrar outras ideias para solucionar questões 
(como as personagens fizeram...). é uma possibilidade de descobrir o 
mundo imenso dos conflitos, dos impasses, das soluções que todos 



vivemos e atravessamos – dum jeito ou de outro – através dos 
problemas que vão sendo defrontados, enfrentados (ou não), 
resolvidos (ou não) pelas personagens de cada história (cada um a seu 
modo)... é a cada vez ir se identificando com outra personagem (cada 
qual no momento que corresponde aquele que está sendo vivido pela 
criança)... e, assim, esclarecer melhor as próprias dificuldades ou 
encontrar um caminho para a resolução delas. 

Perguntou-se também como é o comportamento das crianças durante o tempo 

que estão participando das histórias e obtivemos as seguintes respostas: ‘’Os alunos 

gostam de leitura, participam ativamente, imaginando o que poderia vir a acontecer’’ 

(R1) e ‘’Eles adoram ouvir e questionar sobre a história’’. (R2). Percebe-se nas 

respostas dos entrevistados que as crianças participam ativamente das atividades em 

que se destaca a leitura. Corrobamos com a ideia de Abranovich (1994, p.23) quando 

ela diz que ‘’o ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o 

pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo 

(a mesma história ou outra). Afinal, tudo pode nascer de um texto!’’ (...) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar esse estudo nos remetemos à proposta inicial desse artigo, cujo 

objetivo era o de compreender a importância da literatura infantil no desenvolvimento da 

criança. A partir do referencial teórico e da pesquisa foi possível conhecer a origem 

histórica da literatura infantil e alguns dos autores que foram essenciais para que este 

gênero textual se tornasse uma importante ferramenta pedagógica para o trabalho do 

professor em sala de aula. 

Foi possível perceber os diversos aspectos da Literatura Infantil, da leitura e da 

escrita e como o seu uso é amplo e importante no ambiente escolar, pois a Literatura 

Infantil enquanto obra literária é um recurso essencial e imprescindível de incentivo a 

formação de novos leitores. 

A partir da análise dos dados coletados para este artigo, foi possível perceber 

que mesmo sem ter uma formação específica na área de Literatura Infantil, os 

educadores estão atentos em relação a necessidade de utilizar esse gênero textual 

como uma ferramenta pedagógica. Destaca-se ainda que os entrevistados desenvolvem 

atividades de maneiras diferenciadas e dinâmicas para que as crianças tenham o 

contato e manuseio de livros, reconhecendo esse portador como um dos elementos 

fundamentais para que a leitura aconteça de forma atraente e significativa. 

Contudo, há muito ainda que se fazer para que a Literatura Infantil esteja inserida 

nas escolas a partir de um contexto em que os professores possibilitem às crianças o 

desenvolvimento do potencial criador, estimulando a capacidade lúdica, primordial para 

o desenvolvimento da linguagem, da leitura e da escrita. 

A criança quando entra em contato com a literatura, mesmo ainda sem saber ler 

da forma convencional, aviva o desejo de efetivar o ato de ler o texto escrito, sendo 

imprescindível o papel do professor a inserção dos alunos nas mais variadas práticas 

de leitura, pois ‘’ ter acesso à boa literatura é dispor de uma informação cultural que 

alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura’’. (BRASIL, 1998, p.143, V.3). 

Estudar este tema foi encantador e enriquecedor, pois nos proporcionou uma 

maior aprendizagem referente a utilização da Literatura Infantil no espaço escolar, esta 

deve estar inserida no trabalho pedagógico seguida de orientações que permeiem os 

objetivos de aprendizagem propostos pelo professor, onde esse precisa ser o agente 



mediador, capaz de interagir e propor desafios aos educandos no que diz respeito ao 

ato de ler, estimulando a criatividade, a autonomia, pois como afirma Freire (1996), toda 

prática de alfabetização é uma prática conscientizada a que permite ao sujeito, por meio 

da leitura do mundo e da palavra, transformar sua consciência numa concepção crítica 

e autônoma. 
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RESUMO: O artigo apresenta um estudo da temática Educação de Jovens e Adultos e 
as discussões acerca das legislações pertinentes e vigentes que garante, ao aluno, o 
término dos seus estudos na Educação Básica.  O artigo tem como objetivo (s) analisar 
as legislações vigentes dessa modalidade, fazendo uma correlação com as práticas de 
ensino do CEEBJA da cidade de Pato Branco. Apresenta como metodologia um 
levantamento do contexto histórico acerca da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 
Brasil e análise de suas responsabilidades sociais, a prática de ensino e as legislações 
vigentes no país. Para desenvolver a investigação prática do trabalho, utilizamos de 
questionários abertos com alunos e professores do Ensino Médio dos períodos 
matutino, vespertino e noturno, averiguando como ocorre a prática de ensino de Jovens 
e Adultos na cidade de Pato Branco. No decorrer do artigo serão apresentados os 
resultados da pesquisa de campo, fazendo uma relação com o material bibliográfico 
pesquisado. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos; Legislações; Pesquisa; Prática 

de Ensino; Responsabilidade Social. 

 

ABSTRACT: This article a study on the theme of Youth and Adult Education and the 

discussions on the pertinent and current legislation that guarantees the student the 

conclusion of his studies in basic education. The purpose of this article is to analyze the 

prevailing legislation for this modality, correlating it with the teaching practices of 

CEEBJA in the city of Pato Branco. It presents as methodology a survey of the historical 

context about the youth and Adult Education (EJA) in Brazil and analysis of its social 

responsibilities, the teaching practice and the prevailing laws in the country. In order to 

develop the practical investigation of the work, we used open questionnaires with high 

school students and teachers of the morning, afternoon and evening periods, aiming to 
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find out how the practice of teaching young people and adults in the city of Pato Branco 

occurs. In the course of the article, the results of the field research will be presented, 

making a relation with the bibliographical material researched. 

KEYWORDS: Youth and Adult Education; Legislation; Research; Teaching Practice; 

Social responsibility. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases – LDBEN/9394/96, em seu artigo 37° pontua que 

“A Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria”, sendo 

considerada uma modalidade de ensino que busca atender aos jovens e adultos que, 

por diversos motivos, não concluíram seus estudos em tempo hábil, caracterizando-se 

em uma oportunidade de continuidade de seus estudos. 

A discussão acerca da importância do estudo e também da sua continuidade, 

em meio a tantas descontinuidades, diante das necessidades no mundo do trabalho, faz 

com que esse artigo se apresenta em três etapas distintas: a) uma breve 

contextualização histórica da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil; b) uma 

pesquisa de campo com o objetivo de explorar teoricamente os elementos da prática 

educativa; c) apresentação de uma conclusão referente à importância dessa 

modalidade para atender o desenvolvimento integral daqueles que ficaram fora da 

escola. 

O objetivo desse artigo é promover a reflexão do leitor, que tenha interesse 

pelo tema, para que conheça a história da Educação de Jovens e Adultos (EJA), seus 

objetivos e incitar o diálogo teórico à compreensão da importância da prática educativa 

de sala de aula, analisando se os métodos utilizados vêm ao encontro dos interesses 

dos alunos e, ao mesmo tempo, se as legislações vigentes estão atendendo às 

necessidades e interesses dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. 

Por meio da nossa pesquisa acadêmica contribuiremos com a formação dos 

jovens e adultos disponibilizando a nossa pesquisa a profissionais que atuam com essa 

modalidade, propondo que repensem sua atuação e metodologias aplicadas nas suas 

aulas ou até mesmo na gestão.   

 



2 DIALOGANDO COM O PASSADO PARA ENTENDER O PRESENTE – 
BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL  

 

A trajetória da Educação de Jovens e Adultos se inicia no Brasil com a chegada 

dos Jesuítas em 1549, no período colonial. A missão dos Jesuítas era a de catequisar 

as crianças e os adultos indígenas, repassando noções da religião católica. Nesse 

período, as ações educativas estavam sobre responsabilidade da igreja. Eles chegaram 

a criar várias escolas e com o passar do tempo perceberam que não era possível 

catequizar, sem que os alunos soubessem ler e escrever, consolidando a estrutura 

escolar com a finalidade de ensiná-los a estrutura da língua escrita.  

Em 1759, os Jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal, momento em 

que a educação passou a ser de responsabilidade do Estado. Nesse período, as escolas 

eram para poucas pessoas, as classes menos favorecidas não tinham oportunidades 

de estudar, uma vez que o objetivo era atender o Ensino Superior e os filhos da elite. 

Logo, a educação de adultos sofreu um colapso. Moura (2003, p.27) esclarece que: 

Com a expulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias em 

1759, pelo marquês de pombal toda a estrutura organizacional 

da educação passou por transformações. A uniformidade da 

ação pedagógica, a perfeita transição de um nível escolar para 

outro e a graduação foram substituídas pela diversidade das 

disciplinas isoladas. Assim podemos dizer que a escola pública 

no Brasil teve início com pombal os adultos das classes menos 

abastadas que tinha intenção de estudar não encontravam 

espaço na reforma Pombaliana, mesmo porque a educação 

elementar era privilégio de poucos e essa reforma objetivou 

atender prioritariamente ao Ensino Superior. (p.27). 

 

Embora precisamos, aqui, fazer uma consideração, mesmo tomando como 

base a educação para adultos, nesse período, havia a exploração dos índios que já 

habitavam as nossas terras e que por intermédio dos Jesuítas, foram aculturizados, 

adaptando-se ao nosso mundo, tornando a educação um campo produtivo para isso.  

Em toda a sua história, muitos foram os desafios enfrentados para que os 

adultos conquistassem o acesso gratuito à educação. Uma das primeiras tentativas de 

uma educação para todos, surgiu a partir da primeira Constituição Brasileira de 1824, 

em seu art. 179, com destaque para a garantia de uma educação gratuita a todos os 

cidadãos. “A Instrucção primária e gratuita a todos os Cidadãos”. Porém, isso não 

aconteceu, pois não haviam escolas para comportar todas as pessoas. 



Com o passar dos anos, em 1940, percebe-se um alto índice de analfabetismos 

no país. A UNESCO contribuiu para a erradicação do analfabetismo através de 

programas de alfabetização.  

A Campanha de Educação de Adultos pretendia-se numa 

primeira etapa, uma ação extensiva que previa a alfabetização 

do curso primário em dois períodos de sete meses. Depois 

seguiria uma etapa de “ação em profundidade” voltada à 

capacitação profissional e ao desenvolvimento comunitário. 

(SCORTEGAGNA; CONCEIÇÃO 2006, p. 04). 

 

Inicia-se, como apresentado, uma primeira iniciativa pública, com o lançamento 

dessa Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). Essa 

primeira ação ocorreu com o Ministério da Educação e Saúde sendo coordenada por 

Lourenço Filho e tinha como finalidade ajustar o sujeito, segundo suas capacidades, aos 

instrumentos indispensáveis do domínio da cultura de seu tempo, as técnicas que 

facilitassem o acesso a essa cultura e com os quais cada homem pudesse desenvolver-

se e procurar melhor ajustamento social. 

Já no início dos anos 1950 a 1960, a educação para jovens e adultos foi 

marcada por uma intensa mobilização da sociedade civil em torno das reformas de base. 

A preocupação com os movimentos de educação para todos, fez com essa nova 

estrutura social e econômica contribuísse para gerar uma modificação do caráter das 

iniciativas públicas em relação a essa modalidade, sendo desenvolvida, em 1963, pelo 

Ministério da Educação que encerrou a Campanha Nacional de Educação de Adultos, 

iniciada em 1947 e encarregou Paulo Freire de se empenhar na elaboração de um 

Programa Nacional de Alfabetização. Porém, com o Golpe Militar de 1964, cessou as 

iniciativas e abriu-se uma nova etapa para essa modalidade. 

A primeira LDBEN, publicada em 20 de dezembro de 1961 pelo presidente 

João Goulart, seguida por outra versão em 1971, não cita a Educação de Jovens e 

Adultos.  

Durante o regime civil-militar, tivemos entre outras, duas ações que podemos 

considerar a formação não crítica, mas tradicional e doutrinadora do cidadão: a) a 

Cruzada Ação Básica Cristã (Cruzada ABC), a qual visava a integração e subordinação 

ao capital internacional; b) criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) 

que permaneceu vigente por quinze anos, centralizou as iniciativas, como órgão de 

concepção e de execução, restringindo o conceito de alfabetização à habilidade de 

aprender a ler e a escrever. Essa iniciativa do Governo, no fundo tinha outros interesses, 



uma vez que no pós-regime civil-militar, só tinha direito ao voto, as pessoas 

alfabetizadas. 

Freire (1965) sempre foi contra e lutou pelo fim da educação elitista, que visa 

os interesses da Elite, defendendo uma educação democrática e libertadora, que 

partisse da vivência dos educandos, que fosse uma educação libertadora, o que ia 

contra os planos do governo, fazendo com que Freire fosse quase exilado do país.  

Em 1988, com a Constituição Federal, garantiu-se em seu artigo 208, inciso I, 

“o acesso ao Ensino Fundamental gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram 

acesso na idade própria” (BRASIL, 1988). Após a promulgação dessa constituição, a 

responsabilidade do atendimento de jovens e adultos ficou com os munícipios. 

Foi somente no ano de 1996, quando surge a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN n° 9.394/96), da qual define que a Educação de Jovens e 

Adultos passasse a ser uma modalidade da Educação. Assegurando o ensino gratuito 

aos Jovens e Adultos que não puderam terminar os seus estudos em idade regular.  

O artigo 37 da LDBEN, 96, em seu artigo 1° assegura que: 

§1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 

jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos 

na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 

cursos e exames. 

 

Sendo assim, a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é 

atualmente voltada para aquelas pessoas que não conseguiram concluir os seus 

estudos no momento adequado, essa é uma oportunidade de estudo e uma forma de 

emancipação do sujeito, para que consiga lutar pelos seus direitos e não se torne um 

cidadão excluído da sociedade por não ter tido acesso à educação. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) o grande objetivo da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) vai além da necessidade de apenas alfabetizar, 

mais na totalidade de formar pessoas com qualificação pessoal e profissional, e que 

possam ter acesso a diferentes espaços culturais e acima de tudo reflexão e 

posicionamento político e econômico, ou seja, que não aceite tudo que a sociedade 

empoe sem antes pensar e refletir. O papel do professor, nessa modalidade, deve ser 

o de construir nos alunos a consciência crítica e reflexiva o que levarão a melhorarem 

sua qualidade de vida tendo uma vida justa e digna. 



Segundo Barquera (1982) a formação econômica, política e social dos adultos 

devia ser desenvolvida a partir de suas atividades cotidianas e de suas preocupações 

fundamentais, para assim tornar o ensino mais atrativo ao público alvo e deve se incluir 

também aos acontecimentos diários e com isso reaproveitar o conhecimento dessas 

pessoas que o trazem de casa.  

Para compreender melhor, realizamos pesquisas para entender como ocorre 

um aprendizado eficaz, que desperte o interesse dos alunos, pois acreditamos como 

futuras professoras pedagogas que depende muito do professor em abordar assuntos 

de relevância para a vida do sujeito e aluno de trazer as suas experiências para a sala 

de aula e buscar assim trabalhar assuntos de interesse deles. É fundamental o 

envolvimento dos alunos com os professores, que o professor não passe simplesmente 

o conteúdo por passar sem ter um significado para o aluno. 

Com isso, é importante que o professor da EJA – Educação de Jovens e 

Adultos esteja devidamente preparado e qualificado para assumir tal responsabilidade. 

O professor deve conhecer e entender a realidade dos seus educandos para então 

adotar uma metodologia de ensino própria para a realidade deles. 

Refletindo a importância do professor nesta modalidade, Moura (2003, p. 29) 

comenta que, “para se ter uma ideia, até 1835, quando foi criada a primeira escola do 

rio de janeiro não existia preocupação com a formação de professores. Fato que 

contribuía com o quadro educacional que se apresentava no momento”. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade em que se 

trabalhada conforme as diretrizes poderão mudar os rumos sociais do país por meio da 

educação, alfabetização, proporcionando aos jovens e adultos a alfabetização 

consciente sendo essa a formação de transformação de cidadão na sociedade. Neste 

contexto, no próximo capítulo, desse artigo, discutiremos a visão de jovens e adultos 

que frequentam a Educação de Jovens e Adultos, com foco na pesquisa realizada na 

cidade de Pato Branco - PR. 

 

3 MEDOTOLOGIA - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS DO MUNICÍPÍO DE PATO BRANCO - PR 

 

Este artigo caracteriza-se como uma pesquisa de campo e bibliográfica, pelo 

fato de coexistir duas ações como fonte geradora de pesquisa. Num primeiro momento 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica, na busca de uma fundamentação teórica que 



fosse sólida na compreensão da história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

Brasil. Conhecer a história da educação trilhada para adultos, nos envolve num campo 

que exigiu uma maior compreensão prática dessa temática, investigar sobre a prática 

educativa e os interesses dos alunos que frequentam, a Educação de Jovens e Adultos. 

Surge assim, a necessidade de uma pesquisa de campo, realizadas no Centro Estadual 

de Educação Básica para jovens e adultos (CEEBJA) de Pato Branco.  

 A sede do Centro Estadual de Educação Básica para jovens e adultos 

(CEEBJA) funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno, atendendo turmas do 

Ensino Fundamental e Médio, com turmas no coletivo e no individual. A instituição 

possui um total de 603 alunos, desses 292 cursam o Ensino Médio um dos três períodos 

supracitados. 

Com a autorização do Conselho Estadual de Educação, a sede de Pato Branco 

desenvolve ações pedagógicas descentralizadas (APEDs), atendendo as demandas 

dos municípios de Honório Serpa, Itapejara D’oeste, Vitorino, Mariópolis, além de 

Colégios estaduais situados em alguns bairros de Pato Branco, de acordo com as 

demandas.  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do Centro Estadual de Educação Básica 

para jovens e adultos (CEEBJA) (2016, p.47), explica que, “As APED’s funcionam 

regularmente nos locais citados tendo início às 18h45min até as 22h15min, com 

intervalo de 10 minutos no meio do período, sendo que as turmas funcionam somente 

no período noturno, devido à procura de alunos são para este período”. 

Diferentemente da sede do Centro Estadual de Educação Básica para jovens 

e adultos (CEEBJA) de Pato Branco, as APED’s têm aulas apenas no período noturno, 

visto que não são muitos alunos e a procura é maior nesse horário. Atualmente, 

conforme dados repassados pela sede, há 71 alunos matriculados nas cidades vizinhas, 

frequentando as aulas.  

O trabalho realizado com os alunos demanda uma organização e um cuidado 

que, somente profissionais qualificados conseguem atender, ficando evidenciado, na 

organização do espaço do Centro Estadual de Educação Básica para jovens e adultos 

(CEEBJA) do município de Pato Branco. Podemos contar com esse espaço para a 

realização da pesquisa de campo, que veio a somar com os dados bibliográficos 

enriquecendo nosso trabalho de pesquisa. 

Para a realização da pesquisa de campo, foram utilizados questionários com 

questões abertas e fechadas. A delimitação da amostra ficou restrita à entrega dos 



questionários aos alunos que frequentam e aos professores que ministram as aulas no 

Ensino Médio na sede do Centro Estadual de Educação Básica para jovens e adultos 

(CEEBJA) de Pato Branco, totalizando 308. Porém, dos questionários entregues 43 

alunos e 14 professores responderam. Os questionários foram preenchidos por alunos 

e professores que se disponibilizaram a contribuir com a pesquisa, sem identificação 

das respostas. Os dados coletados foram fundamentais a análise e reflexão desse 

artigo.  

O questionário aplicado aos alunos continha duas perguntas objetivas das 

quais a primeira foi a identificação do aluno: idade, sexo e sua situação profissional. A 

segunda pergunta foi referente ao motivo que levou a deixar de estudar e, as demais 

perguntas do questionário são descritivas e têm como finalidade conhecer a realidade 

dos alunos e nos ajudar a fazer o comparativo com as bibliografias e legislações que 

serão apresentadas ao longo deste artigo. O questionário aplicado aos professores 

possuiu cinco perguntas descritivas e teve como objetivo compreender, na visão dos 

professores, o ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e também serão 

apresentados ao longo deste artigo. 

Do total de alunos participantes da pesquisa, 12 alunos possuem idade entre 

16 a 25 anos; 15 alunos possuem idade entre 26 a 34 anos; 14 alunos possuem idade 

entre 35 a 45 anos e; 02 alunos possuem acima de 45 anos. No que se referente ao 

gênero, 27 dos alunos são do sexo feminino e 16 alunos são do sexo masculino. No que 

diz respeito ao número de alunos que trabalham, obtivemos a informação que 29 estão, 

atualmente, trabalhando e 14 que atualmente não estão trabalhando.  

Esses dados levantados nos ajudaram a perceber a diversificação de idades, 

sexo, questões sociais e econômicas que se apresentam como diversidade na 

educação de Jovens e Adultos. Ao longo da história contada sobre a Educação de 

Jovens e Adultos, dois elementos são distintos, a educação e o trabalho. Nessa 

discussão será aprofundado sobre os interesses desse grupo em voltar para o processo 

educacional e como esses espaços educativos, por meio das práticas educativas, 

podem contribuir para formação pessoal e profissional desses jovens e adultos. Para 

melhor compreensão, vamos subdividir o artigo em subcapítulos, que correspondem, 

em seu título, às perguntas realizadas aos professores e alunos.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS – INTERPRETANDO AS RESPOSTAS 

 



Uma das perguntas destinadas aos alunos da Educação de Jovens e Adultos 

e ao Centro Estadual de Educação Básica para jovens e adultos, foi em relação ao que 

levou a desistirem dos seus estudos na educação básica, no tempo regular. A maioria 

dos alunos que participaram da pesquisa apresentaram as seguintes respostas: a) por 

motivos de trabalho; b) questões familiares; c) não se identificavam com os estudos; d) 

mudança de cidade; e) doença; f) falta de apoio, entre outros.  

E, ainda, cabe ressaltar uma resposta em especial, quanto a desistência, que 

merece destaque: “Agora que voltei vou concluir e nunca mais parar. Por que 

conhecimento nunca é demais”. Com isso, é possível perceber que os alunos que 

voltam para a Educação de Jovens e Adultos, tem um objetivo em comum que é o de 

concluir os seus estudos e os motivos pelos quais desejam terminar o Ensino Médio é 

próprio de cada um.  

Quanto a pergunta centrava nos seus objetivos em cursarem a modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), cabe ressaltar a preocupação de alguns alunos, 

que responderam estar recuperando o tempo que perderam fora da sala de aula e ainda 

que almejam o crescimento profissional e/ou pessoal, desejando seguir seus estudos 

cursando uma faculdade.  

Seguindo o pensamento apresentado, pelos alunos, evidencia-se que buscam 

uma necessidade em se aperfeiçoar, buscam uma mudança de vida, buscam mais 

conhecimento em áreas específicas, no Ensino Superior.  Perceber a maturidade de 

muitos jovens e adultos que veem em si um futuro é muito importante. Outros destacam 

como objetivos obter crescimento pessoal, estabilidade financeira, conquista de um 

emprego melhor e de exercer a profissão que deseja.  Ter um objetivo quando se está 

na educação, não é importante à idade, é ter a consciência do que se quer para si, para 

o seu futuro. 

Quanto a pergunta, voltada para a metodologia, foi possível realizar um 

comparativo entre a compreensão do que pensam os alunos e professores sobre as 

metodologias necessárias para a aprendizagem. Os professores, ao responderem sobre 

suas metodologias, afirmaram que utilizam métodos diversificados, buscando atender 

cada aluno. Acrescentaram que um dos desafios para adequação às aulas é a 

precariedade do conhecimento oriundos dos conhecimentos da Educação Básica, 

considerando que muitos alunos, ficaram por muito tempo sem frequentar a escola e 

chegam com muitas dificuldades, falta de material didático atualizado, linguagem clara 

e objetiva, entre outros. 



Outros professores, pontuaram que seguem um padrão mais tradicional, 

principalmente com as turmas do ensino individual, onde cada um deles está em um 

nível de aprendizagem, conforme destaque para uma resposta: “Cada um pega o 

material e começa a trabalhar, caso tenha dificuldade deve chamar o professor. Após o 

término da apostila, vem o trabalho e depois a prova, com um peso 10”.  

A metodologia a ser abordada com esses alunos deve vir ao encontro com os 

seus interesses, que devem ter contato com uma aprendizagem significativa, que não 

seja apenas para cumprir a matriz curricular, mas que aprenda a viver em sociedade, 

formar um senso crítico, ser um cidadão atuante e saber dos seus direitos.  

O professor, por sua vez, tem um papel de extrema importância na Educação 

desses Jovens e Adultos, pois os alunos vêm cheios de dificuldades, e por vezes não é 

possível atender a todos, pela quantidade de alunos que tem nas salas. 

Quando questionado aos educadores se eles acreditam estarem cumprindo 

com os objetivos mencionados nas Diretrizes Curriculares e no projeto pedagógico ao 

ensinar na EJA, grande parte dos professores responderam que procuram adentrar a 

realidade dos alunos e estão dispostos a auxiliar sempre que tenham dificuldades. Cabe 

ressaltar o comentário de um dos professores “[...] trabalhar a auto estima destes alunos 

é fundamental para que não desistam novamente”. Os professores têm uma grande 

missão que é a de manter esses alunos no curso e fazer com que concluam seus 

estudos e para isso eles devem trabalhar dentro da realidade dos alunos pois esses já 

trazem uma bagagem de vida para a sala de aula e agem de forma diferenciada, 

comenta um professor: “[...] A modalidade EJA requer um “olhar” peculiar e 

personalizado.” Apenas um professor não concorda com os objetivos mencionados nas 

legislações, pontuando que eles são diferentes da realidade dos alunos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a conclusão desse artigo, considera-se importante três elementos 

evidenciados na pesquisa de campo e teórica: a) a finalidade do surgimento da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil – EJA; b) A fragilização e o incentivo das 

práticas educativas na Educação para Jovens e Adultos, no cenário atual e; C) Os 

caminhos legais e o incentivo dessa etapa de ensino. 

Consta-se que a história da Educação de Jovens e Adultos, já mencionada, 

apresenta conquistas e retrocessos. Sempre houve uma despreocupação do governo, 



que esteve e está preocupado com a educação através dos números e não com 

qualidade do processo de alfabetização.  

A Educação de Jovens e Adultos surgiu com o objetivo de acabar com o 

analfabetismo no Brasil, uma educação que levou em conta apenas a quantificação, o 

resultado em números e não priorizou em si a aprendizagem. Com o passar dos anos e 

com o surgimento da LDBEN de 1996, a proposta que está em vigor destaca a formação 

de jovens e adultos para o exercício da cidadania, tornar o cidadão crítico. No entanto, 

cabe ressaltar que é muito significativo que professores e gestores compreendam a 

palavra cidadania, como exercício de agir em sociedade sendo crítico e participativo. 

Por isso, a intensão é compreender se os professores, nas escolas estão 

desenvolvendo suas práticas educativas de acordo com a proposta em lei?  

De acordo com o IBGE (Instituto de Geografia e Estatística), a taxa de 

analfabetismo vem diminuindo ao longo dos últimos anos no país, pesquisadores 

observam que houve uma redução de 4,3 pontos percentuais o que corresponde à 

redução de 2,5 milhões de analfabetos. O que se discute é a qualidade com que a 

educação vem sendo difundida. O que se constata é que a nível de legislação, o 

incentivo as práticas educativas voltadas a realidade a ser atendida, encontra-se 

enfraquecidas, professores e alunos estão fazendo um milagre, diante da 

aprendizagem.  

Não há apoio e incentivo a jovens e professores, no âmbito estrutural e pouca 

atenção é dada ao apoio pedagógico, em relação ao material didático ofertado. Neste 

contexto, há uma fragilização ao incentivo das práticas no campo da formação da EJA. 

Em nenhum momento da história da Educação de Jovens e Adultos é possível observar 

uma preocupação com o real aprendizado do aluno, ou seja, com uma educação de 

qualidade, com uma proposta sólida de incentivo tanto para os educadores quanto para 

os educandos. Percebe-se que os professores e os alunos estão preocupados com a 

qualificação, porém há fragilidade no incentivo, de buscar mais, de ensinar e aprender 

mais do que está exposto no currículo, de aprender coisas que realmente serão 

importantes para a vida em sociedade e para o exercício da cidadania.   

Ainda, podemos observar quanto a formação do Ensino Médio na Educação de 

Jovens e Adultos a inclusão de um período menor de horas curriculares do que a 

ofertada na modalidade regular. Considera-se que muitas vezes dentro da carga horária 

do Ensino Médio na Educação Básica, alguns conteúdos são deixados e não 

conseguem ser trabalhados, por conta do tempo, que é muito curto, trazendo defasagem 

na aprendizagem dos alunos, pois geralmente são pessoas que já vêm com grau de 



dificuldades em aprender e/ou estão há muito tempo fora dos bancos escolares o que 

dificulta, ainda mais, nesse processo de ensino/aprendizagem.  

Cabe pontuar que muitos alunos fazem provas para eliminar disciplinas, o que 

acelera todo o processo de ensino para se formar um cidadão crítico e apto a exercer 

sua cidadania. Uma simples prova, é o parâmetro para passar ou reprovar o aluno e 

sabemos que prova não é o único meio para detectar os conhecimentos. Olhando do 

ponto de vista pedagógico, o aluno precisa frequentar a sala de aula, é necessário a 

socialização com o professor, tirar as dúvidas em relação a disciplina, debater assuntos, 

etc, para obter um aprendizado maior e realmente significativo para sua vida. Percebe-

se, em observação as respostas dadas pelos professores, que os alunos sentem 

vergonha em perguntar e tirar as dúvidas, por isso é importante que o professor o 

incentive e envolva o aluno, fazendo que ele se sinta bem em falar, questionar e 

perguntar, porém isso só acontecerá, com a facilitação de espaços para que alunos e 

professores possam passar um tempo maior em discussões e em processo de 

aprendizagem. 

Apresentando a discussão do último item a que nos propomos a discutir, 

afirmamos que são necessárias políticas públicas que incentivem a qualificação do 

profissional docente para que ele esteja qualificado e atenda às necessidades de 

aprendizagem dos alunos que frequentam a Educação de Jovens e adultos. 

É preciso pensar em uma formação humana integral, não somente no sentido 

de completar grade comum curricular, mas que forme um cidadão íntegro, ciente dos 

seus direitos e deveres, capaz de exercer sua cidadania. É preciso uma educação que 

ensine além do que o governo apresenta na grade, mas que ensine culturas, convívio 

em sociedade e desenvolvimento. 

Sendo assim, pode-se perceber o descaso em relação a educação nessa 

modalidade. O governo está mais preocupado com números do que com a formação do 

sujeito. Ainda em relação ao que se apresenta, nas respostas dos professores do 

CEEBJA de Pato Branco, sobre as fragilidades da EJA, foram citadas falta de verba, de 

salas de aulas adequadas, laboratórios, materiais, equipamentos pedagógicos, falta de 

autonomia da escola para tomada de decisões frente aos cursos ofertados, falta de 

formação para os professores, que irão trabalhar especificamente com a EJA. Esses 

elementos apresentados na pesquisa, nos permite afirmar que precisamos continuar a 

divulgar a importância da Educação de Jovens e Adultos e, ainda, considerar que 

precisamos melhorar o olhar político para a importância da educação para uma 

sociedade mais humana e justa. 
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A CRIANÇA SURDA E O IMPLANTE COCLEAR 
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RESUMO: O trabalho aborda os pontos e contrapontos do implante coclear (IC) e a 

importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a inclusão social do surdo, 
que entende a língua de sinais como primeira língua, reconhecida como natural para 
esses sujeitos, sendo a língua portuguesa como uma segunda língua. Este trabalho 
apresenta as dificuldades e as quebras de paradigmas de ser uma criança surda no 
mundo ouvinte. A presente pesquisa procura entender a posição ocupada pelo surdo na 
sociedade atual. O trabalho aborda ainda os direitos conquistados pelos surdos 
historicamente. A pesquisa realiza uma análise das dificuldades enfrentadas pelos 
surdos em relação à comunicação com os ouvintes, seja ela por meio do implante 
coclear ou pelo uso da LIBRAS. A questão da inclusão de pessoas surdas na rede 
regular de ensino insere-se no contexto das discussões, cada vez mais em evidência, 
relativas à integração de pessoas com deficiências enquanto cidadãos, com seus 
respectivos direitos e deveres de participação e contribuição social. Cabe ressaltar que 
a inclusão não é uma ameaça, nem menos uma mera questão de terminologia. Na 
verdade, a inclusão não tem fim, se entendida dentro deste enfoque dinâmico, 
processual e sistêmico que procuramos levantar neste artigo. Na medida em que o 
mundo se move em seu curso histórico e as regras e convenções vão sendo revistas e 
modificadas, novos tipos de excluídos poderão sempre aparecer. Cabe, portanto, aos 
que possuem consciência a este respeito, manter este estado constante de vigília, para 
que a luta por um mundo cada vez mais justo e democrático jamais esmoreça. Visando 
explicar as questões que permeiam os temas inclusão e implante coclear, trouxemos 
para o presente trabalho a contribuição de alguns referenciais teóricos como: Bueno, 
Carvalho, Lakatos, Lunardi, Mantoan, Nye, Sánchez e Sassaki, entre outros. Nesta 
direção, para organizar sua estrutura, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 
de campo como metodologias de pesquisa, na qual buscamos a contribuição de 
diversos autores e no discurso dos sujeitos entrevistados para sustentar nossa 
investigação. 

 

Palavras – Chaves: Implante Coclear (IC); Inclusão; Surdo; Libras. 

 

ABSTRACT:  

 

The work addresses the points and counterpoints of the cochlear implant (CI) and 

the importance of the Brazilian Sign Language (LIBRAS) for the social inclusion 

of the deaf, who understands sign language as the first language, recognized as 

natural for these subjects. Portuguese as a second language. This work presents 
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the difficulties and the paradigm breaks of being a deaf child in the listener world. 

The present research seeks to understand the position occupied by the deaf in 

today's society. The work also addresses the rights conquered by the deaf 

historically. The research analyzes the difficulties faced by the deaf in relation to 

the communication with the hearers, either through cochlear implantation or 

through the use of LIBRAS. The issue of inclusion of deaf people in the regular 

education system is part of the increasingly important discussions concerning the 

integration of people with disabilities as citizens with their respective rights and 

duties of participation and social contribution. It should be noted that inclusion is 

not a threat, nor is it a mere matter of terminology. In fact, inclusion has no end, 

if understood within this dynamic, procedural and systemic approach that we seek 

to raise in this article. Also, as the world moves its course and rules and 

conventions are revised and modified, new types of excluded can always appear. 

It is therefore incumbent upon those who are conscious in this regard to maintain 

this constant state of vigil, so that the struggle for an ever more just and 

democratic world will never fade. Aiming to explain the issues that permeate the 

inclusion and cochlear implant themes, we have brought to the present work the 

contribution of some theoretical references such as: Bueno, Carvalho, Lakatos, 

Lunardi, Mantoan, Nye, Sánchez and Sassaki, among others. In this direction, to 

organize its structure, bibliographical research was used as methodology, in 

which we sought the contribution of several authors to support the analysis of the 

practices that are present in the educational space, in relation to the proposed 

theme. 

 

Keyword: Cochlear Implant (CI); Inclusion; Deaf, Pounds. 
 

1 INTRODUÇÃO 

O trabalho de pesquisa referente à inclusão da criança surda e o implante 

coclear, tem como perspectiva os direitos e a inclusão dessas crianças nas 

escolas. A pesquisa aborda os pontos e contrapontos do implante coclear (IC), 

sendo que seu foco está em identificar se a criança volta a ser um ouvinte e se 

o IC vai trazer melhorias na qualidade de vida dessas crianças, ampliando as 

relações com seus pares e proporcionando avanços nas suas aprendizagens. 

Esta pesquisa surge a partir da necessidade em aprofundar 

conhecimentos acerca da inclusão educacional de alunos  surdos  com o 

implante coclear bem como analisar os possíveis benefícios para a  

aprendizagem do aluno surdo, melhorada a partir dos níveis de audição 

proporcionado por esse procedimento que se propõe a desenvolver a fala e a 

linguagem, melhorando  a autoestima e a confiança da pessoa no 



relacionamento e na comunicação com familiares, amigos, colegas de escola e 

a sociedade em geral.   

A pesquisa bibliográfica nesse processo produziu um amadurecimento do 

tema a ser pesquisado, contribuindo para um entendimento mais aprofundado 

sobre a educação inclusiva e o  implante coclear. 

Fundamentalmente, a escola na perspectiva da educação inclusiva 

pretende marcar a passagem de um modelo tradicional, em que havia turmas 

específicas do ensino especial, centrado no professor de educação especial, 

para um novo modelo em que os alunos surdos devem ser incluídos nas turmas 

do ensino regular.  

Esta inclusão ocorre, não apenas nas atividades curriculares, mas 

também em todas as outras atividades extracurriculares desenvolvidas na 

escola. 

Para ser alcançado o proposto nesse trabalho, delimitaram-se como 

objetivos específicos: conhecer a trajetória da educação dos surdos, tendo em 

vista as dificuldades enfrentadas no processo de integração/inclusão nas 

escolas e na sociedade; verificar como a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

interfere no processo de aquisição da escrita dos alunos; analisar a preparação 

do sujeito surdo para a socialização; conhecer e ver como funciona o implante 

coclear no surdo; analisar os pontos e contrapontos do implante coclear no 

sentido de avaliar se realmente o implantado se torna um ser ouvinte e quais são 

os benefícios trazidos por esse procedimento. 

A metodologia desse trabalho é de pesquisa qualitativa bibliográfica, 

complementada com uma pesquisa de campo. Na parte bibliográfica, trata-se de 

um objeto de estudo em desenvolvimento com bases teóricas de coleta de dados 

através livros, bibliografias virtuais e artigos científicos considerando e 

analisando a interpretação de coleta de dados. A pesquisa está fundamentada 

em Bueno (1993), Sassaki (1997), Carvalho (2000), Lunardi (2002), Mantoan 

(2003), Sánchez e Nye (2005), todos autores que abordam os temas: inclusão e 

surdez.  

         Considerando que no presente trabalho, sobre o tema pesquisado – surdez 

e implante coclear – iremos abordar os pontos positivos e negativos, chamamos 

a atenção dos leitores dada a relevância do tema, por estar presente no cotidiano 

escolar. Essa dicotomia de pontos positivos e negativos se expressa na opinião 



daqueles que consideram o IC um facilitador para a vida das pessoas surdas, e 

importante para que se tornem ouvintes, em contraposição da opinião daqueles 

que consideram que o IC pode afetar de forma negativa a vida das pessoas 

implantadas.  

           O trabalho também apresenta, como forma de complementar o estudo 

bibliográfico, uma pesquisa de campo, desenvolvida por meio de uma entrevista 

com os pais de um menino que já possui implante coclear. Os pais relatam como 

foi a adaptação do filho com o implante, como a criança era antes e como ficou 

depois do implante. 

           A escolha desse tema fez-se pertinente devido ao trabalho de 

acompanhamento que realizamos por três anos com uma criança surda, cuja 

perda auditiva ocorreu como consequência de uma meningite. Após criar um 

laço emocional com a criança e a família, surgiu o interesse em pesquisar e 

conhecer mais sobre surdez. Esse interesse se intensificou durante a graduação, 

quando cursamos a disciplina de LIBRAS, onde aprendemos a trabalhar alguns 

sinais básicos para melhorar a comunicação com os alunos surdos. 

            Assim, a partir dessas experiências, surgiu o questionamento 

fundamental para esse trabalho, que traduzimos no seguinte problema de 

pesquisa: As crianças surdas que fazem o implante coclear voltam a ser seres 

ouvintes? 

           Com base nas leituras e releituras dos registros dos autores pesquisados, 

acreditamos que, além responder ao problema proposto, o presente trabalho de 

pesquisa trará grande contribuição para os profissionais da educação que 

trabalham com crianças surdas e também servirá de base para pesquisas 

futuras. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 História da Inclusão  

Até o final do século XVIII, quando uma criança apresentava alguma 

anormalidade, era considerada sub-humana, pois uma criança assim não teria 

nenhuma utilidade para o meio social onde vivia. Crianças assim eram 

abandonadas ou assassinadas, porque suas anormalidades eram consideradas 

como castigo para os familiares. 



Segundo Bianchetti (1998), era um ato comum abandonar crianças 

consideradas anormais em florestas, montanhas e penhascos ou atirá-las nos 

rios. Essas crianças eram consideradas como ameaça para o meio social.  Já as 

crianças que nascessem perfeitas eram vistas como uma dádiva, pois tinham o 

corpo perfeito para ir à guerra, sendo dotados de habilidades na fabricação de 

armas, valorizando a força de trabalho do homem. Para a autora, “(...) a prática 

de uma eugenia radical, na fonte, em virtude das limitações e das imperfeições 

que o sujeito apresentava, permitia a manutenção daquela sociedade”. 

(Bianchetti, 1998, pág. 38-39) 

 Ainda de acordo com a autora, na Antiguidade, o ideal de perfeição fez 

com que os deficientes fossem tratados como verdadeiras aberrações, um sinal 

de presença dos deuses ou presença de demônios, e era normal a eliminação 

dos filhos com alguma deficiência pelos patriarcas. Com o ideal de perfeição que 

imperava, principalmente pelo fato da dedicação às guerras, houve uma 

valorização de uma perfeição do corpo, sendo que a beleza e a força acabaram 

se tornando um objetivo. A criança ao nascer com deficiência, fora dos padrões 

do ideal, era eliminada, praticando-se assim eugenia radical. 

A autora relata ainda que o nascimento de uma criança deficiente 

poderia ser compreendido como um castigo de Deus, em forma de punição de 

algum pecado cometido pelos pais ou até mesmo dos familiares, sendo ainda 

que se a criança tivesse deformidade no corpo isso era considerado um sinal de 

possessão demoníaca.   

 Bianchetti (1998) aborda que o deficiente era visto como um ser sem 

alma, dotado de uma infelicidade por ser assim constituído. A partir do 

Cristianismo, começou-se então a acreditar que essas crianças possuíam sim 

uma alma, e não poderiam mais ser abandonadas ou mortas, sem atentar-se 

contra os desígnios de Deus. O surgimento desse novo pensamento colocou fim 

ao assassinato das crianças com deficiência, que passaram a ser internadas em 

manicômios, orfanatos e prisões, junto com pessoas idosas, delinquentes e 

pedintes, passando então a ser excluídos da sociedade pela discriminação que 

sofriam por serem anormais.  

A sociedade começou a prestar apoio às pessoas com deficiência no 

final do século XVIII e início do século XIX, dando apoio assistencial, oferecendo 



medicamentos, alimentos, abrigos, e atividades para que se ocupassem com o 

tempo, já que ainda eram consideradas um perigo para o meio social. 

De acordo com Lunardi (2002),  

(...) a partir só século XVIII o corpo social que se torna alvo de 
exercício de poder operado pela medicina, que desenvolve 
procedimentos de adestramento a fim de recuperar o 
comportamento daqueles que, por algum motivo, escapam da 
normatividade social. (...) os anormais: “a institucionalização da 
norma, que constituí no século XIX o conceito de anormal, age 
sob a forma diferentes técnicas e dispositivos: a escola, a 
família, o hospício, a prisão e no caso deste trabalho, a 
Educação Especial”. (Lunardi, 2002, p. 45) 
 
 
 

De acordo com esse autor, começa a explicação da vida humana a 

entrar em contraposição com o pensamento místico e dogmático que regem uma 

visão medieval. A ciência da natureza e a medicina cientifica, passam a fazer 

uma análise minuciosa sobre os fenômenos impostos como verdade pela igreja, 

como por exemplo a cura de um cego sendo um fenômeno, explicando a origem 

das deficiências em causas naturais e não em forma espiritual. 

Bueno (1993) chama a atenção para o fato de que, nos séculos XVI e 

XVII, o atendimento institucional estava restrito apenas para pessoas cegas e 

surdas, que eram aquelas que apresentavam maiores possibilidades de 

participar do processo produtivo de industrialização que se intensificava. 

Porém, o autor aponta que em virtude da substituição de mão de obra 

humana pelas máquinas, passaram a existir nas industrias poucos trabalhadores 

com deficiência. 

Ainda de acordo com Bueno (1993), no decorrer da produção econômica 

da vida social, são criados espaços para a educação das pessoas com 

deficiência, auxiliando na leitura básica, escrita e cálculos, ofertando oficinas de 

produção, e instruindo as pessoas com deficiência para a mão de obra barata do 

processo inicial da industrialização.  

Seguindo o pensamento de Nye (2005), as lutas sociais que tencionam 

as bases da educação especial institucionalizada têm como produto o processo 

de integração, termo adotado com os movimentos iniciais de defesa de direitos 

de pessoas com deficiência na ocupação de diferentes espaços na vida social, 

como a educação, saúde, lazer e esportes. 



            O século XX foi marcado como início da escolarização básica, sendo que 

as crianças que apresentassem alguma deficiência e tivessem dificuldade em 

acompanhar as crianças normais passaram a ser separadas dos demais alunos 

para uma forma diferente de ensino. De acordo com Rodrigues (2003, apud 

Bergamo, 2012),  

(...) foi o movimento de escolarização universal, conhecido por 
“escola de massa”, que pôs em evidência o caráter elitista e 
classista da escola tradicional como instrumento a serviço da 
divulgação e da inclusão dos interesses e valores da classe 
dominante”. (Rodrigues, 2003, p.35-36, apud Bergamo 2012, 
s/p) 

 

As pessoas com deficiência sofriam muito com preconceitos e 

discriminação. Atualmente, crianças e jovens com necessidades especiais, são 

vistas como seres capazes de serem incluídos nas escolas e na vida em 

sociedade, mas há algum tempo atrás, essas pessoas eram excluídas do meio 

escolar e social.  

Segundo Sassaki (1997), em 1970 a integração e a inclusão surgem 

para pôr fim à prática de exclusão a que as pessoas deficientes eram submetidas 

durante séculos, sendo que a integração e a inclusão constituem movimentos de 

defesa dos interesses das pessoas que apresentassem alguma deficiência. Para 

o autor, 

 

(...) o movimento de integração referia-se à inserção da pessoa 
com deficiência no contexto educativo, desde que estivesse 
capacitada para enfrentar os desafios acadêmicos cobrados. (...) 
a escola não precisava realizar nenhum movimento para receber 
esse aluno e, inúmeras vezes permanecia como expectadora 
das respostas dele, com o intuito de criticá-lo e rotulá-lo, 
lembrando sempre que era oriundo de uma classe especial ou 
do outro serviço de educação especial. (Sassaki, 1997, pág.45)  

 

Trata-se de movimentos de integração e inclusão, em momentos 

diferentes, sendo que os autores Sassaki (1997) e Carvalho (2000), ao falarem 

de integração e propor algumas formas de atendimentos, relatam a necessidade 

da sociedade participar e dos próprios surdos participarem do meio social em 

que vivem.  



De acordo com Carvalho (2000) a integração pressupõe as relações 

entre pessoas com ou sem deficiência, que estimulam a solidariedade de inseri-

los no meio social.  

Com a linha de raciocínio que traz Mantoan (2003), o processo de 

integração refere-se especialmente à inserção dos alunos com deficiência nas 

escolas. Tendo como metáfora um sistema de cascata mainstreaming (corrente 

principal), pressupondo as relações dos deficientes aos integradores, sendo que 

os deficientes conviveriam de forma normal com as pessoas normais.  A autora 

explica que o modelo apresenta oito níveis de organização especial, à saber: 

 

Nível 1: classe regular sem apoios especializados; Nível 2: 
classe regular com apoio especializados aos professores; Nível 
3: classe regular com apoio especializados ao professor e ao 
aluno; Nível 4: classe regular com apoio especializado no contra 
turno; Nível 5: classe especial com participação em atividades 
gerais da escola; Nível 6: escola especial; nível 7: apoio 
domiciliar; Nível 8: ensino em instituição ou centro hospitalar. 
(Mantoan, 2003, pág. 71) 

 

Hoje há desafios em oferecer escolas de qualidade para todos, escolas 

que considerem os alunos e explorem a riqueza que há em cada diferença que 

trazem com eles, necessitando construir um espaço de aprendizagem com 

respeito e cidadania.  

Sassaki (2005) aborda que as perspectivas sobre integração são de que 

esse processo tenha que promover a socialização das pessoas com deficiência 

e deixar de ter um caráter separatista, pois acabam depositando todas as 

responsabilidades nas pessoas com deficiência. Nas palavras da autora, 

[...] a integração constitui um esforço unilateral tão somente da 
pessoa com deficiência e seus aliados (a família, a instituição 
especializada e algumas pessoas da comunidade que abracem 
a causa da inserção social) [...] sempre procurou diminuir a 
diferença da pessoa com deficiência em relação à maioria da 
população, por meio de reabilitação, da educação especial e até 
de cirurgias, pois ela partia do pressuposto de que as diferenças 
constituem um obstáculo, um transtorno que se interpõe à 
aceitação social. (Sassaki, 2005, pág 72) 

 

Mantoan (2003) e Carvalho (2000) compartilham que, o que determina a 

escolha do ambiente de escolarização do aluno seriam suas condições 



individuais na superação dos limites impostos pela deficiência.  Assim, o serviço 

educacional teria como o foco a limitação de cada deficiência. 

 (...) o critério para a intervenção pedagógica é motivado pela 
identificação do quadro de deficiência ou disfunção de cada 
aluno e como essa condição interfere na participação e no 
acompanhamento das atividades desenvolvidas no contexto 
escolar comum para ser superada. (Carvalho e Mantoan, (2003), 
pág 73).  

 

Mantoan (2003) cita, a título de exemplo, o caso da criança surda que, 

impossibilitada de ouvir, também encontra impossibilidades de desenvolver a 

linguagem natural. Porém, sendo exposta a um treinamento intensivo de 

produção de fonema, com leitura labial e estimulação auditiva para 

aproveitamento de possível audição residual, que é a capacidade de ouvir alguns 

sons mesmo na presença de uma perda auditiva, pode desenvolver uma forma 

de linguagem que se aproxime da linguagem natural. Assim, ter audição residual 

é importante porque ela pode ter um impacto substancial no desempenho 

auditivo e na fala de uma pessoa, tanto criança como adulta. Por esse motivo, 

na década de 1970, era fundamental a intervenção terapêutica de uma 

fonoaudióloga, que era o profissional que tinha ação supervalorizada em relação 

ao trabalho do professor, já que a fonoaudióloga se tornava um aplicador de 

exercício que envolvia a fala e práticas de reabilitação, sem preocupação com o 

caráter pedagógico de sua atuação. 

De acordo com a autora, a educação especial, sob a perspectiva da 

integração ocupou-se da deficiência, ao tentar fazer falar e ouvir os surdos, 

estimular resíduos visuais de alunos com baixa visão, entre outras práticas do 

processo pedagógico que poderiam imprimir mudanças atitudinais e 

metodológicas na educação comum. 

Conforme Carvalho (2004), “o movimento pela inclusão objetiva resgatar 

todas as crianças potencialmente excluídas sob o argumento de que diversidade 

na escola é um fator que potencializa a aprendizagem no sentido acadêmico”.  

Desse modo, o foco do processo de inclusão repousa, justamente, na ação 

receptiva e acolhedora a ser desenvolvida pela sociedade para garantir que 

pessoas com deficiência e outros grupos excluídos sintam-se totalmente 

integrados. 



Já Sánchez (2005) amplia a abrangência do conceito de inclusão, 

fazendo referência não só aos educandos com deficiências, mas todos os alunos 

das escolas, pois os professores devem estar preparados para acolher e ensinar 

a todos. Segundo a autora,  

Esta forma de entender a inclusão reivindica a noção de 
pertencer, uma vez que considera a escola como uma 
comunidade acolhedora em que em participam todas as 
crianças. [...] cuidando para que ninguém seja excluído por suas 
necessidades especiais, ou por pertencer a grupos étnicos ou 
linguísticos minoritários, por não ir frequentemente à aula, e 
finalmente, ocupa-se dos alunos em qualquer situação de risco. 
(Sánchez, 2005, p.77) 

 

Por sua vez Sassaki (1997) e Mantoan (2004) abordam que o ideal de 

uma sociedade inclusiva é a valorização da diversidade de forma que garanta 

oportunidades de acessos iguais de todos, em todos os setores sociais. 

 

2.2 A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e o processo de aquisição da 

escrita pelos alunos. 

No século XVII, foi criada a primeira escola pública para surdos, na 

França, pelo Charles Michel L’Épée em 1760, como descreve HONORA (2009): 

O abade Charles-Michael de L’Épée (1712-1789) foi um 
educador filantrópico francês que ficou conhecido como “Pai dos 
Surdos” e também um dos primeiros que defendeu o uso da 
Língua de Sinais (...) teve a disponibilidade de aprender a língua 
de sinais para poder se comunicar com os surdos (...) referindo-
se à língua de sinais com respeito. (HONORA, 2009, p. 21-22). 

Ao final do século XVIII, a educação para surdos começou a se 

desenvolver. Nesse período houveram vários avanços tecnológicos que 

auxiliavam no processo de aprendizagem da fala pelo surdo através do oralismo, 

que começou a ganhar força na metade do século XIX, em comparação com o 

da língua de sinais, que foi proibida. 

Com a propagação do oralismo no século XIX e diante das opções entre 

os métodos francês (gestual) e o alemão (oral), o II Congresso Internacional de 

Ensino de Surdos-Mudos, realizado na Itália, em 1880, e que ficou conhecido 



como “Congresso de Milão”, passa a simbolizar o triunfo do oralismo sobre a 

língua de sinais. 

Já no Brasil, a educação dos surdos começou com o francês 

Hernest Huet, durante o segundo império, pois o filho da princesa Isabel e 

neto de D Pedro II era surdo. HONORA (2009) relata que 

Hernest Huest, ex-aluno surdo do Instituto de Paris, trouxe o 
alfabeto manual francês e a Língua Francesa de Sinais. Deu 
origem à língua Brasileira de Sinais, com grande influência da 
língua Francesa (...) apresentou documentos importantes para 
educar os surdos, mas ainda não havia escolas especiais 
(HONORA, 2009, p. 27). 

Sendo assim foi fundada em 1857, no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional 

de Surdos-Mudos, que hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(INES). Em 1911 se tornou totalmente proibida qualquer forma de linguagem 

gestual para alfabetização dos surdos, sendo permitido somente o método do 

oralismo3 nas disciplinas escolares. 

Com o oralismo se esperava que existisse a interação da criança surda 

no meio social e cultural do ouvinte, e que sua deficiência pudesse ser reduzida 

pela estimulação auditiva. Entretanto, o método da ênfase ao desenvolvimento 

da personalidade ouvinte em um indivíduo impossibilitado de ouvir. Para esse 

método, a linguagem oral e a única forma de estimulação, sendo predominante 

para os que se fundamentam na filosofia oralista. Sobre o oralismo, GOLDFELD 

(2001) escreve: 

 

A criança surda deve, então, se submeter a um processo de 
reabilitação que inicia com a estimulação auditiva precoce, ou 
seja, que consiste em aproveitar os resíduos auditivos que 
quase a totalidade dos surdos possuem e possibilitá-las a 
discriminar os sons que ouvem [...] deve chegar à 
compreensão da fala dos outros e por último começar a 
oralizar. Este processo, que deve ser iniciado ainda 
no primeiro ano de vida, dura em torno de 8 a 12 anos, 
dependendo das características individuais da criança 
(GOLDFELD, 2001, p. 32). 

                                                           
3 ORALISMO: é um método de ensino para surdos, no qual se defende que a maneira mais eficaz de ensinar 
o surdo é através de da língua oral, ou falada. Surdos que utilizaram deste método de ensino são 
considerados surdos oralizados. 



Por volta do ano de 1968, surge a filosofia da Comunicação Total, 

defendendo a utilização de todos os recursos linguísticos, orais ou visuais, que 

privilegiam a comunicação da pessoa surda.  

A Comunicação Total4 implica em que a criança com surdez congênita 

seja introduzida precocemente em um sistema de símbolos expressivos e 

receptivos, os quais ela aprenderá a manipular livremente e por meio dos quais 

poderá abstrair significados ao interagir irrestritamente com outras pessoas. 

 De acordo com Goldfield (1997), 

A Comunicação Total incorpora o desenvolvimento de 
quaisquer restos de audição para a melhoria das habilidades 
de fala ou de leitura orofacial, através de uso constante, por 
um longo período de tempo, de aparelhos auditivos 
individuais e/ou sistemas de alta fidelidade para amplificação 
em grupo. 

 Já a partir da década de setenta, a língua de sinais passa a ser utilizada 

independentemente da língua oral. Surgindo assim a filosofia Bilíngue5, que 

desde a década de oitenta vem se disseminando por todos os países do mundo.  

2.3. As Dificuldades para a Socialização do Sujeito Surdo 

Para os surdos a acessibilidade ainda é um desafio enfrentado. Boa 

parte das pessoas surdas enfrentam dificuldades para conseguir realizar 

atividades do seu cotidiano.  

No espaço escolar, a criança surda tem o direito a um intérprete para 

trabalhar com ela, porém a realidade é que há falta de intérpretes nas escolas, 

mesmo sendo obrigatória a presença desses profissionais, que possuem 

profissão regulamentada pela LDB - Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, 

que traz em seu texto: 

Art. 1o  Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de Tradutor 
e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.  
Art. 2o O tradutor e intérprete terá competência para realizar 
interpretação das 2 (duas) línguas de maneira simultânea ou 
consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras 
e da Língua Portuguesa.  

                                                           
4Comunicação Total: Defende a utilização de inúmeros recursos linguísticos, tais como, a língua de sinais; 
linguagem oral; códigos manuais, entre outros. Todos eles são facilitadores de comunicação com as 
pessoas surdas, privilegiando a comunicação e a interação entre as línguas (orais e sinalizadas). 
5 Bilíngue ou Bilinguismo: Tem como pressuposto básico a necessidade do surdo ser bilíngue, ou seja, este 
deve adquirir a Língua de Sinais, que é considerada a língua natural dos surdos, como língua materna e 
como segunda língua, a língua oral utilizada em seu país. 



Art. 3o  (VETADO)  
Art. 4o  A formação profissional do tradutor e intérprete de Libras 
- Língua Portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por 
meio de:  
I - cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema 
que os credenciou;  
II - cursos de extensão universitária; e  
III - cursos de formação continuada promovidos por instituições 
de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias 
de Educação. (...)  
( Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010) 

São muitas as situações em que uma pessoa surda encontra 

dificuldades para conviver socialmente com os ouvintes, por causa da falta do 

intérprete da língua de sinais. Para além das salas de aula no ambiente escolar, 

podemos citar por exemplo a participação em congressos, seminários e 

palestras em geral. 

Outro obstáculo que a comunidade surda tem enfrentado é o acesso à 

saúde que está relacionado à linguagem. A realidade tem demonstrado falta de 

treinamento dos profissionais de saúde, dificuldades financeiras para contratar 

intérpretes e ausência de adaptações para pacientes surdos.  

 

2.4 O Implante Coclear no Surdo 

  A audição é fundamental para todos os seres humanos, pois é através da 

audição que adquirimos o desenvolvemos a linguagem oral. Para melhor 

entendermos a audição e sua importância, abordaremos a seguir a estrutura da 

orelha, órgão responsável pela audição. 

Na Figura 1 podemos visualizar a estrutura da orelha e compreender o 

caminho que o som percorre até o nervo auditivo, que é o responsável por enviar 

o som para o cérebro, para ser interpretado. Com isso, quando alguma parte da 

orelha é afetada a audição fica comprometida e surge a surdez.  

Figura 1 – Estrutura da Orelha  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-532-10.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A descoberta do tipo de surdez e do grau de perda auditiva é importante 

na compreensão do desenvolvimento da criança surda, pois uma perda auditiva 

entre 20 e 40 dB (decibéis) permite que a pessoa perceba algumas palavras, 

embora alguns fonemas passam despercebidos. Uma perda auditiva de 41 a 70 

dB interfere na compreensão e aprendizagem, logo o uso de próteses auditivas 

é indicado. Já a perda auditiva acima de 71 dB não permite que as pessoas 

entendam as palavras, sendo assim indicado a educação especial e a 

amplificação sonora. 

Além do diagnóstico e do tipo de surdez, é preciso considerar o momento 

do aparecimento dela, o que é determinante para o desenvolvimento da criança. 

Assim, de acordo com Oliveira, Castro e Ribeiro (2002), a surdez também pode 

ser classificada em: pré-lingual (quando acomete a criança antes do 

desenvolvimento da fala), peri-lingual (quando a surdez aparece na criança que 

já fala, mas ainda não lê) e pós-lingual (quando acomete a pessoa após o 

desenvolvimento da fala e domínio da leitura). 

Oliveira, Castro e Ribeiro (2002) explicitam que há diferentes causas 

para a surdez: 

Surdez de causa pré-natal, ou seja, a criança adquire a surdez 
por meio da mãe devido as desordens genéticas ou hereditárias, 
causas relativas à consanguinidade, causas relativas ao fator 
Rh, causas relativas a doenças infectocontagiosas (como a 
rubéola, sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose, herpes), ingestão 
de remédios ototóxicos, ingestão de drogas ou alcoolismo 
materno, desnutrição/subnutrição/carências alimentares, 
pressão alta, diabete e exposição à radiação; 



Surdez de causa perinatal: adquirida em decorrência do parto ou 
na primeira semana de vida da criança, devido à prematuridade, 
pós maturidade, abnóxia, fórceps e infecção hospitalar; 
Surdez de causa pós-natal: são aquelas que acometem a 
pessoa no decorrer da vida devido à meningite, remédios 
ototóxicos em excesso ou sem orientação médica, sífilis 
adquirida, sarampo, caxumba, exposição contínua a ruídos ou 
sons muito altos ou traumatismos cranianos. 

 

Como o objetivo explícito desse trabalho passa pela compreensão do 

implante coclear, consideramos importante trazer para o texto uma breve 

explanação sobre esse procedimento. 

O implante coclear é uma cirurgia que busca fazer a recuperação e 

interpretação de sons. Mas, trata-se de um procedimento novo e que está, ainda 

em estudo. Lane (1992, p. 209) afirma que: 

 [...] os implantes cocleares são dispositivos ainda altamente 
experimentais para serem aplicados em crianças surdas 
desde a infância, cujas consequências na sua qualidade de 
vida se desconhecem, e que, nessas circunstâncias, se torna 
impossível justificar eticamente a realização de experiências 
nessas crianças. 

 

Há informações de que o implante coclear teve início em 1976 mas foi 

no período dos anos 1980 que esse procedimento ganhou força, sendo aprovado 

no Brasil na década de 1990. É um dispositivo bastante polêmico, pois se trata 

de uma cirurgia com procedimento irreversível. 

O implante coclear está sendo bastante procurado para crianças, 

principalmente com os avanços na área da saúde, que conseguem determinar a 

surdez de modo antecipado, por meio do exame da orelhinha.  

Segundo o site oficial Implante Coclear o implante é um “[...] dispositivo 

eletrônico de alta tecnologia, também conhecido como ouvido biônico, que 

estimula eletricamente as fibras nervosas remanescentes, permitindo a 

transmissão do sinal elétrico para o nervo auditivo”, com o propósito de 

proporcionar aos implantados a sensação e os estímulos auditivos próximos de 

uma audição dita “normal”.  

O implante coclear atualmente vem se tornando uma opção para 

melhorar a vida das pessoas surdas ou com perda auditiva. Segundo os médicos 

é um recurso efetivo, que permite uma melhora significativa na maioria dos 



pacientes implantados. Essa cirurgia vem sempre acompanhada de habilitação 

e/ou reabilitação auditiva. Lane (1992, p.187) destaca:  

Os implantes cocleares podem revelar-se uma prótese útil para as 
pessoas ouvintes que tenham perdido a audição. De acordo com a 
conferência consensual do Instituto de Saúde de 1988, o candidato 
ideal à realização de um implante é geralmente um adulto saudável, 
cuja profunda perda de audição é posterior à assimilação da sua língua 
materna e cujo desempenho na leitura dos lábios não pode ser 
aperfeiçoada através de um aparelho auditivo. Esta política só exige 
que o receptor do implante seja saudável, assegura que o adulto tome 
a decisão calmamente, após refletir maduramente sobre o assunto, 
muito depois da ocorrência da crise médica que o levou a surdez. Ao 
exigir que o receptor tenha ficado surdo depois de ter assimilado a 
língua materna, o consenso aumenta sobremaneira as vantagens de 
que o receptor vai se beneficiar com o implante.  

 

Em alguns casos, o implante pode não responder da forma esperada, 

mesmo que haja resposta para alguns estímulos auditivos e também vocais. 

Além disso, o tratamento é demorado e pode ocorrer rejeição do material 

implantado.  

As crianças são o foco do implante coclear, sendo consideradas a 

melhor idade para reverter ou corrigir algo que está “fora da normalidade”. Esse 

procedimento geralmente é indicado na infância, ficando sob a responsabilidade 

da família a decisão da escolha dessa cirurgia.  

Diante do diagnóstico da surdez, o primeiro profissional que a família 

procura é o médico. Estabelece-se entre eles uma relação pelo 

desconhecimento da família sobre esse assunto e pelo seu desejo de deixar o 

filho mais próximo da normalidade. Os familiares geralmente buscam a cura ou 

um tratamento que reverta a realidade da surdez. 

 O encaminhamento da criança é feito pelos pediatras e fonoaudiólogos, 

que encaminham para o otorrinolaringologista, que realiza o procedimento 

cirúrgico. Uma vez que a criança é menor de idade, cabe aos pais e à medicina 

a decisão de fazer a cirurgia.  

Figura 2 - Unidade interna do IC 
  



 
Figura 3 – Unidade externa do IC 

 
Fonte: Ouvido Biônico, 2014. 

A unidade interna (Figura 2) consiste em um feixe de eletrodos, 

implantados por cirurgia dentro da cóclea, os quais se conectam a um receptor 

implantado abaixo da pele na região atrás da orelha. Com o receptor há uma 

antena e um imã que fixam a unidade externa e captam sinais elétricos. 

A unidade externa (Figura 3) consiste em um processador de fala, 

antena transmissora e microfone. O microfone capta o som do meio ambiente e 

o transmite ao processador de fala. Por sua vez, o processador de fala seleciona 

e analisa os elementos sonoros e os codifica em impulsos elétricos que são 

transmitidos por meio de um cabo até a antena transmissora. O sinal é 

transmitido por meio de radiofrequência até a unidade interna. O receptor 

estimulador contém um "chip" que converte os códigos em sinais eletrônicos e 

libera os impulsos elétricos para os eletrodos intracocleares, estimulando 

diretamente as fibras no nervo auditivo. Esta estimulação é percebida pelo 

cérebro da pessoa implantada como som. (Implante Coclear, 2014). 

Figura 4 – Ilustração da orelha com Implante Coclear 



 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.aparelhosauditivosbrasil.com.br 

Com o intuito de regulamentar a cirurgia de implante coclear, o Ministério 

da Saúde estabeleceu alguns critérios, entre os quais destacamos: 

1 – CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 
1 1. – IMPLANTE EM ADULTOS 
O Implante Coclear em adultos deverá seguir os seguintes 
critérios de indicação: 
a - pessoas com surdez neuro-sensorial profunda bilateral com 
código linguístico estabelecido (casos de surdez pós-lingual ou 
de surdez pré-lingual, adequadamente reabilitados); 
b - ausência de benefício com prótese auditiva (menos de 30% 
de discriminação vocal em teste com sentenças); 
c - adequação psicológica e motivação para o uso de implante 
coclear. 
1.2. – IMPLANTE EM CRIANÇAS 
O Implante Coclear em crianças, menores de 18 anos com 
surdez pré e pós lingual, deverá seguir os seguintes critérios de 
indicação: 
a) experiência com prótese auditiva, durante pelo menos três 
meses; 
b) incapacidade de reconhecimento de palavras em conjunto 
fechado; 
c) família adequada e motivada para o uso do implante coclear; 
d) condições adequadas de reabilitação na cidade de origem. 
(BRASIL, Portaria nº 1.278, 1999). 

 
 
 

O implante coclear é indicado para pessoas com perda bilateral 

profunda. Entre os benefícios do IC, estão a melhoria da percepção dos sons 

ambientais, a discriminação e o reconhecimento dos sons de fala, e a audição 

compatível com perdas leve/moderadas. 

As crianças que fazem o implante até os seis anos desenvolvem bem as 

habilidades orais essenciais, em conjunto com o desenvolvimento da linguagem 

oral e a aprendizagem escolar. 

http://www.aparelhosauditivosbrasil.com.br/


Independentemente da idade que é feito o implante, a maioria das 

pessoas acreditam que, devido ao uso do IC, a criança não terá dificuldades. Tal 

percepção não é verdadeira, pois o IC não restaura completamente a audição e, 

dependendo do momento pós-cirúrgico, a criança ainda não vai ter linguagem 

oral estabelecida, porque vai estar no processo de distinção e assimilação dos 

sons. 

 

 
2.5 Pontos e Contrapontos do Implante Coclear 

 O implante coclear (IC) é um aparelho auditivo de dispositivo eletrônico, 

implantado que tem como objetivo de proporcionar uma sensação auditiva, 

diferente do Aparelho de Amplificação Sonora (AASI) que é indicado na 

reabilitação da deficiência auditiva dos indivíduos de diversos graus, inclusive o 

severo e que ainda possuem audição residual. Porém, o implante coclear é 

recomendado para melhorias auditivas em situações onde a audição residual 

está comprometida. 

  Com base em pesquisas feitas em sites de otorrinolaringologista, os 

especialistas trazem alguns contrapontos sobre o implante coclear, indicando 

situações que impedem a realização da cirurgia. 

Segundo o Dr. Luciano Moreira, deve-se avaliar a situação para ver se 

os benefícios com o uso do AASI não são maiores do que os esperados com o 

implante coclear, sendo um dos principais motivos da contraindicação da 

cirurgia. Não é indicado o implante ao paciente com perda auditiva que consegue 

entender palavras ou frases com o aparelho auditivo AASI (Portal Otorrino, 2018)  

Tendo outra contraindicação que é a ausência de cóclea, pois como não 

existe o ducto coclear onde são inseridos os eletrodos do implante. Sendo 

contraindicado o implante com ausência do nervo auditivo, mesmo tendo a 

cóclea, pois o implante pode não ter o resultado que se esperava, já que não 

existe o “caminho” para levar os estímulos elétricos da cóclea para as vias 

auditivas centrais.  

Ainda existe o risco de que, na cirurgia, ocorra a Lesão do Nervo 

Facial, com cerca de 0,6% de chances de lesão. Sendo que a maioria dos 

pacientes com lesão do nervo, conseguem se recuperar em até uma semana 

após a implantação com o uso de medicação. 



Existem casos de pacientes implantados que desenvolvem meningite, 

especialmente pela bactéria streptococcus pneumoniae (pneumococo). Trata-se 

de uma complicação rara, mas potencialmente fatal. Sendo recomendado a 

vacinação anti-pneumococo para todos os implantados, de qualquer idade, além 

de estar atentos aos sinais de meningite (febre alta, dores de cabeça, vômitos). 

Pode ocorrer após a implantação infecção da pele ou no local do 

implante. Na maioria dos casos são infecções de pele ou dos pontos, sendo 

tomadas as precauções para combater a infecção com antibióticos aplicado nos 

locais ou por via oral. Nos casos mais graves a infecção pode atingir o 

dispositivo, o que pode levar a extrusão ou necessidade de remoção do implante. 

Depois de resolvida a infecção, pode ser indicada mais uma cirurgia para colocar 

um novo implante. No caso de hematomas, pode ser preciso fazer drenagens no 

local da cirurgia para retirada do sangue coagulado. 

O implante coclear é um dispositivo eletrônico sujeito a falhas igual o 

AASI. Embora ele venha se tornando cada vez mais confiável, podem acontecer 

falhas que necessite fazer a troca do aparelho.  

Por outro lado, entre os pontos positivos do implante coclear, destaca-

se que uma pessoa implantada produz experiências sonoras melhores, pois o 

IC, tem como função de “imitar” a função do ouvido normal. O IC também pode 

ser utilizado junto com aparelho auditivo, para pessoas que possuem uma perda 

moderada para certas frequências diferente das severas. Existindo 

processadores mais modernos que permitem a percepção de sons mais precisos 

até em ambientes ruidosos. 

Desse modo, o implante coclear tem o objetivo de melhorar a audição, a 

comunicação e a percepção do mundo ao redor do deficiente auditivo, que pode 

então conhecer e compreender o que antes, para ele, não fazia sentido. 

 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Com intuito de enriquecer as discussões e responder alguns 

questionamentos que se apresentam nesse artigo, realizou-se uma entrevista 

com os pais de uma criança com deficiência auditiva e que possui o implante 

coclear em um dos ouvidos. 



Utilizou-se o modelo de entrevista semiestruturada, por se tratar de um 

modelo mais espontâneo do que uma entrevista estruturada. Nesse modelo de 

entrevista, o pesquisador se apresenta munido de um conjunto de questões 

predeterminadas, porém ele se reserva a liberdade de inserir outras questões 

que possam ser importantes e que porventura venham a surgir durante a 

entrevista. Assim, numa entrevista semiestruturada, as questões pré-

estabelecidas servem para indicar o caminho da entrevista, como diretrizes, mas 

não determinam como a entrevista vai acontecer, nem tampouco engessam a 

entrevista, uma vez que as questões não precisam obedecer a uma ordem 

predeterminada e nem tampouco precisam ser feitas na forma com que foram 

planejadas inicialmente.  

A entrevista em análise foi realizada na residência dos entrevistados, e 

aconteceu de forma pessoal e bastante espontânea, dentro do caminho 

planejado. Foram utilizados papel e caneta para o registro das respostas e 

observações, e também o aparelho celular para fazer a gravação da entrevista, 

com a autorização das pessoas entrevistadas. 

Na tarde de segunda-feira, dia 15 de Outubro de 2018, foi feita a 

entrevista com os responsáveis pela criança implanta. Quando questionados 

sobre quando descobriram a surdez de seu filho, os entrevistados relataram que 

descobriram que o seu primeiro filho teve meningite, aos 15 dias de vida. A partir 

daí, começaram a fazer exames para identificar as consequências da doença. 

Segundo relato da mãe, o médico, ao diagnosticar a meningite, já alertou que 

havia inclusive a possibilidade de a criança ficar paraplégica. Os exames de 

audiometria identificaram a surdez e, aos dois anos de idade, o exame Bera 

6confirmou essa surdez, diagnosticando a criança com surdez bilateral, isto é, 

com perda da audição nos dois ouvidos. 

Quando questionados sobre a reação deles diante dessa notícia, os pais 

relataram que foi uma reação de desespero, pois como se tratava de ser o 

primeiro filho deles, eles imaginavam uma criança normal igual à que todos os 

pais esperam. Mas, foram se adaptando à deficiência do filho e começaram a 

                                                           
6 BERA: O exame BERA, também conhecido como PEATE ou Potencial Evocado Auditivo do Tronco 
Encefálico, é um exame que avalia todo o sistema auditivo, verificando a ausência ou presença de perda 
auditiva, que pode ser devido à lesão na cóclea, no nervo auditivo ou no tronco encefálico o que pode 
comprometer o desenvolvimento da fala. (Tua saúde, 2018) 



considerar a possibilidade do implante. Começaram primeiro com um aparelho 

auditivo, o ASSI. Os pais relataram que foi por meio da médica que faz o 

acompanhamento do filho, em Curitiba, que surgiu a possibilidade de entrar na 

fila de espera do implante. Relataram ainda que, no começo, eles ficaram 

receosos, por ser uma cirurgia que teria o risco de não dar certo e que havia a 

possibilidade de complicações após o implante. Mesmo assim, acabaram 

aceitando, por considerar a possibilidade de dar uma vida de ouvinte ao filho.  

Sobre a questão da aprendizagem do filho, perguntamos se ele tinha 

alguém que o auxiliasse em sala de aula, e os pais responderam que não. 

Relataram ainda que até entraram com um processo sobre isso, junto ao Núcleo 

Regional de Educação, mas o pedido foi negado por considerarem que a criança 

não é totalmente deficiente. 

Para os pais, o maior medo é de que o filho sofra com o preconceito. 

Relataram que isso já ocorre dentro da própria família, em relação ao fato da 

criança ser surda e não conseguir se comunicar como as demais crianças. E, o 

maior sonho dos pais é ver o filho falando e lendo como uma criança normal. 

Os pais relataram que após ser feito o IC, ele passou a ser menos 

agressivo e mais calmo, algo que antes com o aparelho de AASI era agressivo 

e quando ficava nervoso, ele abria o local onde as pilhas ficam pra desligar o 

aparelho até se acalmar, quando já calmo ele mesmo ligava o aparelho se 

acalmava.  

  Segundo os pais, o implante está sendo bem positivo na vida da criança, 

pois através do IC ele está mais calmo, tentando se comunicar mais, e os pais 

relataram que ele cuida bastante a boca da pessoa quando falam com ele e 

depois tenta repetir, onde já pronunciou algumas palavras, não muito claras, se 

esforçando bastante para falar. 

  Os resultados obtidos possibilitaram a compreensão dos significados 

atribuídos pela família às diversas etapas envolvidas no processo de tomada 

decisão para o IC no filho. As dificuldades em contextualizar benefícios e riscos, 

as restrições causadas pelo dispositivo eletromagnético ao usuário de IC, e o 

medo pela decisão escolhida e sua repercussão em longo prazo, são fatores no 

processo de tomada de decisão pelos pais, e as experiências das interações 

estabelecidas com profissionais de saúde, onde seus familiares auxiliaram os 

pais na tomada de decisão em permitir o implante. 



 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A audição é a principal responsável pela aquisição da linguagem oral no 

seu processo de construção e também de diversas habilidades cognitivas. É de 

suma importância ampliar as possibilidades de aquisição deste recurso de 

comunicação para a pessoa portadora de surdez severa e profunda, utilizando-

se das tecnologias disponíveis como o implante coclear, para que essa pessoa 

tenha a possibilidade de uma maior integração social, cultural, familiar, além de 

melhorar sua autoestima. 

O implante coclear em crianças surdas é uma realidade que vem 

acontecendo atualmente, e essa contemporaneidade reflete a importância do 

tema e faz surgir a necessidade de que mais estudos se desenvolvam em torno 

dessa temática.  

Sem dúvidas o implante coclear é uma possibilidade de melhoria na 

qualidade de vida e no processo de inclusão de uma pessoa surda, no entanto 

são inúmeros os aspectos que devem ser considerados, principalmente o 

envolvimento da família na habilitação/reabilitação, aliado ao trabalho  

especializado e o respeito à identidade da pessoa surda, pois mesmo ouvindo 

os sons ambientes e de fala, desenvolvendo a linguagem oral e sendo 

compreendida pelas demais  crianças, a criança implantada não perde a 

condição da surdez. Temos que destacar também o fato de que ainda nem todos 

podem ser beneficiários com o implante coclear, e que em última instância, a 

decisão de fazer ou não o implante deve respeitar a opinião da pessoa surda, 

para que não lhe seja imposta a cultura ouvinte. 

 Antes de a família fazer a escolha, portanto, faz-se necessário verificar 

as possibilidades auditivas e as indicações realizadas por um médico 

otorrinolaringologista, analisando todas as possibilidades, como: seleção, 

adaptação, moldes, garantias e o profissional que procederá o 

acompanhamento, garantindo um melhor resultado no tratamento das pessoas 

com deficiência auditiva e propiciando uma mudança da visão, estigmatizada ao 

longo da história, de preconceito e exclusão. 
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RESUMO: O presente trabalho trata-se de um estudo de cunho qualitativo, 
fundamentado em um referencial teórico a partir de autores que estudam e/ou 
pesquisam a importância da família no processo de ensino-aprendizagem da criança. 
Primeiramente apresentamos a evolução da figura da criança ao longo dos séculos, 
que era vista na sociedade média como um adulto em miniatura, sem características 
próprias da infância, até chegar na sociedade contemporânea, onde é reconhecida 
como um indivíduo singular com especificidades e então a infância passa a ser vista 
como uma etapa primordial para o desenvolvimento do indivíduo. Na sequência 
aborda-se a função da escola, enquanto instituição de formação responsável pelo 
conhecimento sistematizado e pelo desenvolvimento da criança, no que tange a 
formação humana. Por fim, discorre-se sobre a importância da parceria que deve ser 
estabelecida entre a família e escola, para que o processo de ensino-aprendizagem 
se torne significativo para a criança. 

PALAVRAS-CHAVE: Criança. Relação Família e Escola. Ensino e Aprendizagem. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse em pesquisar a relação da participação da família e da escola no 

processo de ensino aprendizagem da criança deve-se ao fato de que essas são duas 

instituições em que corroboram para o desenvolvimento social, afetivo, cognitivo da 

criança. 

Buscar compreender a relação e a influência familiar no desenvolvimento 

infantil pode contribuir para que o professor possa também entender as atitudes, as 

dificuldades, as fragilidades e as facilidades enfrentadas pela criança no seu dia a dia 

na escola. 

                                                           
1 TCC – Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia 
2 Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade de Pato Branco – FADEP. andressamarangon@hotmail.com 
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4 Professora Mestre em Educação – Orientadora. glaer@fadep.br 
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Trata-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de 

materiais já prontos encontrados em livros e artigos científicos.  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer 
trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 
permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 
Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 
pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas 
com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios 
sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta. 
(FONSECA, 2002, p. 32) 
 

Sendo assim, fazer uma pesquisa bibliográfica é uma tarefa árdua a qual 

impulsiona para o aprendizado e a maturidade na área do estudo, tornando-se 

fundamental para o pesquisador estabelecer uma estratégia de pesquisa, escolhendo 

os autores mais adequados para a construção do referencial teórico. 

No primeiro momento, discorremos sobre a forma com que a família se 

transformou a partir de um breve resgate histórico, destacando a idade média e a 

forma como a criança era constituída dentro da família. 

No segundo momento, abordaremos sobre a função social da escola, a 

definição de seu papel como instituição de transmissão de conhecimentos 

sistematizados e sobre a importância do diálogo e do envolvimento com a família nos 

assuntos educacionais.  

Na sequência destaca-se a importância da família no processo de ensino e 

aprendizagem das crianças nos dias atuais, sem deixar de lado o fato de que com as 

transformações na sociedade, modelos diferentes de família vão se estabelecendo, 

diferentes daquela família tradicional dos séculos passados. Cabe ressaltar que em 

relação aos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, bem como da família 

e do Estado estão descritos em legislação específica.  

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é buscar compreender a 

importância da relação da família com a escola no processo de aprendizagem do 

aluno. Para tanto procuramos fazer levantamentos bibliográficos que possibilitem 

reflexões sobre como essas duas instâncias possam promover associações para 

possibilitar o sucesso escolar e social das crianças. 

 

2 CONTEXTO HISTÓRICO DA INFÂNCIA  

 



 

 

 Ao tratarmos da infância a partir da Idade Média, Ariès (1981), retrata que a 

mesma era desconhecida pela arte medieval até por volta do século XII, ou 

simplesmente não tentavam representá-la, como se não houvesse lugar para ela. A 

família tinha a função da transmissão da vida, dos bens e do nome, sem ter 

sensibilidade pela criança.  

Numa miniatura francesa do fim do século XI, as três crianças que São 
Nicolau ressuscita estão representadas numa escala mais reduzida 
que os adultos, sem nenhuma diferença de expressão ou de traços. O 
pintor não hesitava em dar à nudez das crianças, nos raríssimos casos 
em que era exposta, a musculatura do adulto [...]. (ARIÈS, 1981, p.51) 
 

Dessa forma, as crianças no período medieval eram vistas como um adulto 

em miniatura e misturavam-se com os adultos, assim que fossem consideradas 

capazes de não precisar da ajuda da mãe, ou amas.  

Ainda segundo Ariès (1981), alguns tipos de crianças um pouco mais 

próximas do sentimento moderno, surgiram por volta do século XIII. Primeiro, a criança 

era representada como um anjo, que aparentava um rapaz com a idade das crianças 

mais ou menos grandes. O segundo tipo de criança tinha como modelo o menino 

Jesus, ou Nossa Senhora menina, ligando a infância ao mistério da maternidade da 

Virgem, e ao culto de Maria. Esse modelo da infância permaneceu limitado ao menino 

Jesus, até o século XIV, quando surgiu o terceiro tipo de criança: a criança nua, que 

representava a alma dos mortos.  

[...] O tema da infância sagrada, a partir do século XIV, não deixaria 
mais de se ampliar e de se diversificar: sua fortuna e sua fecundidade 
são um testemunho do progresso na consciência coletiva desse 
sentimento da infância [...]. No grupo formado por Jesus e sua mãe, o 
artista sublinharia os aspectos graciosos, ternos e ingênuos da 
primeira infância; a criança procurando o seio da mãe ou preparando-
se para beijá-la ou acariciá-la; a criança brincando com os brinquedos 
tradicionais da infância, com um pássaro amarrado ou uma fruta; a 
criança comendo seu mingau; a criança sendo enrolada em seus 
cueiros. (ARIÈS, 1981, p. 54) 
 

A partir desse realismo sentimental, a imagem da criança se tornou um pouco 

mais familiarizada com a que temos hoje, uma criança com características próprias 

da infância, a criança que brinca, e que precisa do carinho e afeto da mãe.  

Ariès (1981), afirma ainda que o século XVII foi de suma importância na 

evolução dos temas da primeira infância, por ser nesse período em que os retratos de 

crianças se tornaram numerosos e comuns, e os retratos das famílias eram com os 

adultos em torno da criança, tendo ela como o centro da atenção. Complementa ainda 



 

 

que a descoberta da infância começou no século XIII, mas seu desenvolvimento 

tornou-se significativo somente no final do século XVI e durante o século XVII.  

Em relação ao comportamento da família para com a criança, Ariès (1981), 

retrata que no século XV as famílias não mantinham os filhos em casa, eles eram 

entregues a outras famílias, com sete ou nove anos de idade, para que aprendessem 

as maneiras de um cavaleiro, um trabalho, ou frequentassem a escola, e ficavam 

assim por um período de tempo de sete a nove anos, pois entendia-se que suas 

crianças aprenderiam boas maneiras.  

Durante esse tempo, desincumbem-se de todas as tarefas 
domésticas. Há poucos que evitam esse tratamento, pois todos, 
qualquer que seja sua fortuna, enviam assim suas crianças para casas 
alheias, enquanto recebem em seu próprio lar crianças estranhas. 
(ARIÈS, 1981, p.226). 
 

Dessa forma, as crianças aprendiam pela prática, serviço doméstico era tido 

como uma forma comum de educação e se confundia com a aprendizagem. “Era 

através do serviço doméstico que o mestre transmitia a uma criança, [...] a experiência 

prática e o valor humano que pudesse possuir.” (ARIES, 1981, p.228). 

A partir do século XV, Ariès (1981), afirma que a educação passou a ser 

oferecida cada vez mais pela escola, o que aumentou a preocupação dos pais de 

vigiar seus filhos mais de perto, transformando assim, os sentimentos da família para 

com a criança, havendo uma aproximação familiar e um sentimento maior pela 

infância.  

O clima sentimental era agora completamente diferente, tornando-se mais 

próximo do que se vê na atualidade, “como se a família moderna tivesse nascido ao 

mesmo tempo em que a escola, ou ao menos, que o hábito geral de educar as 

crianças na escola.” (ARIÈS, 1981, p.232).  

Com isso, aos poucos, o sentimento pela infância foi mudando, ficando cada 

vez mais próximo do sentimento que temos hoje, confirmando a pesquisa de Ariès 

(1981), quando diz que a família e a escola juntas retiraram a criança da sociedade 

dos adultos.  

De acordo com Kramer (2001, p. 17), “o sentimento pela infância não significa 

o mesmo que afeição, mas sim à consciência da particularidade infantil”, o que 

diferencia a criança do adulto, pois esse novo sentimento retrata duas atitudes 

contraditórias dos adultos: uma considera a criança como ingênua e graciosa, e é 



 

 

“paparicada” pelos adultos; a outra tem a criança como imperfeita e incompleta, 

precisando ser “moralizada” pelo adulto.   

Kramer (2001), afirma que esses conceitos sobre a infância existem 

atualmente, mas não se contradizem, são noções de inocência e de razão que 

fundamentam o conceito de criança, correspondendo a um ideal de criança abstrato, 

mas que se concretiza na burguesia, quando a criança passa a ser alguém que precisa 

ser cuidada, escolarizada, e preparada para uma atuação futura. 

 

                                   

2.1 A FUNÇÃO DA ESCOLA 

 

Para Furlanetto, Meneses, Pereira e Fiuzza (2007, p.64), “de um modo mais 

significativo, a escola (lugar de lazer) passa a assumir a responsabilidade, cada vez 

maior, de ser, na sociedade, o campo específico da educação intencional, formal e 

sistemática”, assim a escola precisa ofertar uma formação integral ao indivíduo, que 

deve ocorrer em toda a Educação.  

De acordo com o Art. 205 da Constituição Federal de 1988: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Brasil, 1988). 

 

Sendo assim, família e Estado são corresponsáveis pelo processo de 

aprendizagem, sendo obrigatoriedade do poder público a oferta do serviço 

educacional de qualidade e aos pais cabe matricular e acompanhar o processo de 

ensino e aprendizagem dos filhos. Diferente do que constava no Art. 149 da 

Constituição de 1946 em que dizia que a família tinha a obrigação de apenas 

“ministrar” a educação.  

O dever de contar com a ação da comunidade escolar junto com a família, 

também está presente no artigo 4º, da Lei nº 8069/90 que estabelece medidas 

concretas para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O Estatuto da 

Criança e Adolescente afirma que é dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do poder público assegurar os direitos referentes à educação.  



 

 

Afirmação esta, que também está presente na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 9394/96 

 

Art. 2º 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. (BRASIL, 
1996). 
 

Assim, é de fundamental importância que as instituições envolvidas – família 

e escola – promovam estratégias para o leno desenvolvimento das habilidades dos 

educandos. 

A importância do vínculo entre escola e família fica claro nos itens VI e VII do 

Art. 12º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996:  

 

Art. 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:  
(...)  
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos 
de integração da sociedade com a escola;  
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 
(Brasil, 1996). 

 

É perceptível que a escola precisa estar em constante contato com a família, 

propondo projetos/atividades em que os envolvam no processo de aprendizagem do 

aluno. Os pais devem ter consciências de que uma participação ativa na escola pode 

ser uma garantia de uma educação escolar de qualidade.  

A participação efetiva dos pais na escola é um direito garantido pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) ‘’ o direito dos pais ou responsáveis ter 

ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 

educacionais”, para que assim, consigam garantir o ensino integral do sujeito. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

 

A escola deve ser local da aprendizagem de que as regras do espaço 
público democrático garantem a igualdade, do ponto de vista da 
cidadania, e ao mesmo tempo a diversidade, como direito. O trabalho 
com a Pluralidade Cultural se dá, assim, a cada instante, propiciando 
que a escola coopere na formação e consolidação de uma cultura da 
paz, baseada na tolerância, no respeito aos direitos humanos 
universais e da cidadania compartilhada por todos os brasileiros. 
(Brasil, 1998, p. 69). 



 

 

 

Nesse contexto, o papel da escola não é apenas ensinar para a vida individual, 

mas contribuir para as melhorias na sociedade, propondo princípios democráticos, 

indispensáveis para a formação do indivíduo. 

Segundo Freitas (2009), cada instituição de ensino deve ter seu jeito próprio 

de transmitir aos educandos seus costumes, por isso a necessidade de ajustar-se à 

filosofia da escola.  

 

A cultura escolar está fortemente ligada à filosofia da escola, ou seja, 
sua missão, e é ela que dirá como a escola vê o educando no processo 
educativo e sua projeção para a vida social e intelectual. A Legislação 
Educacional, a elaboração do Projeto Político Pedagógico, as 
abordagens de ensino, o público que se deseja alcançar e as metas 
pedagógicas e administrativas, todos esses fatores dependem das 
estratégias abordadas na formação da cultura a qual a instituição 
deseja formar. (Freitas, 2009, s.p.). 

 

Percebe-se então que é a partir da filosofia da escola que se determinam 

quais valores devem ser inseridos no contexto da rotina escolar, os quais irão permear 

os objetivos estabelecidos pelo corpo social da instituição.  

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, no volume da Introdução, 

“os conteúdos escolares que são ensinados na escola devem, estar em consonância 

com as questões sociais que marcam cada momento histórico”. (BRASIL, 1997, p.33), 

portanto torna-se imprescindível que a escola realize um trabalho em que os 

conteúdos sejam vinculados ao contexto social.  

 

A importância dada aos conteúdos revela um compromisso da 
instituição escolar em garantir o acesso aos saberes elaborados 
socialmente, pois estes se constituem como instrumentos para o 
desenvolvimento, a socialização, o exercício da cidadania democrática 
e a atuação no sentido de refutar ou reformular as deformações dos 
conhecimentos, as imposições de crenças dogmáticas e a petrificação 
de valores. (Brasil, 1997, p.33). 

 

Nesse contexto, a educação escolar deve criar condições para que todos os 

alunos desenvolvam suas capacidades, num espaço em que a aprendizagem de 

conteúdos deve propiciar a inserção do aluno no dia-a-dia das questões sociais, 

possibilitando assim, uma melhor compreensão da realidade e participação na 

sociedade.  



 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem a prática educativa como 

complexa, pois o contexto de sala de aula traz questões de ordem afetiva, emocional, 

cognitiva, física e de relação pessoal.  

 

Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola 
não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o 
ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não 
é o seu único praticante. (Brandão, 2002, p. 09). 

 

De acordo com o autor, a educação acontece em diferentes ambientes, 

através de trocas culturais e é livre e de todos. Dessa forma, os alunos já chegam no 

ambiente escolar com uma gama de conhecimentos que devem ser valorizados pelo 

professor.  

Para atingir uma aprendizagem significativa, o professor deve estabelecer 

estratégias buscando identificar os conhecimentos prévios dos alunos e usá-los como 

ponto de partida no processo de ensino. Esse processo proporcionará a modificação 

e ampliação dos conhecimentos que já possuem, tornando-os assim, significativos.  

 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

Atualmente a sociedade é formada por modelos de famílias bem diferentes da 

família tradicional dos séculos passados, mas que segundo Pires (2009), não 

modificam o principal objetivo da família: ser um espaço que proporciona a 

convivência, o amor e a segurança entre seus integrantes. 

Szymanzki (2003), afirma que a família é a primeira educadora da criança 

sendo responsável pelos seus primeiros passos, adquirindo significados em seu 

mundo. As famílias podem desenvolver práticas que facilitam a aprendizagem na 

escola. 

(...) Então, se você, de fato, quer que seu filho se torne um bom 
estudante e futuramente um cidadão produtivo, reforce e apoie o 
trabalho da escola – da mesma forma que espera que a escola apoie 
e reforce o que você ensina em casa. (ZAGURY, 2002, p.213). 

 

Dessa forma, é de suma importância que família e escola estabeleçam um elo 

de ligação, reforçando uma o trabalho da outra, pois assim resultará em um bom 



 

 

acompanhamento do rendimento escolar da criança, possibilitando um processo de 

ensino aprendizagem significativo. 

De acordo com Oliveira (2002), a aproximação da escola com a família nos 

leva a repensar suas especificidades no desenvolvimento infantil. A família muitas 

vezes passa a ser considerada como um refúgio para a criança, e ao mesmo tempo 

como uma ameaça em seu desenvolvimento, discurso esse usado por grande parte 

das instituições escolares, principalmente de educação infantil, mas que muitas vezes 

não leva em consideração os fatores sociais e econômicos atuantes na organização 

familiar. 

 

Desprezam as diversas formas de arranjo familiar vigentes hoje, 
mantendo a imagem de uma família nuclear – na qual o pai cuida de 
prover os recursos necessários à sobrevivência física e a mãe é a 
grande responsável pela educação da prole e pela harmonia cotidiana 
– como ambiente correto para o bom desenvolvimento infantil. 
(OLIVEIRA, 2002, p.176). 

 

Devemos levar em conta que esse modelo de família nuclear não é o único 

predominante atualmente, separações de casais, famílias monoparentais, uniões 

informais, uniões homossexuais, etc., são alguns dos modelos de família da 

atualidade, e que devem ser levados em consideração o processo de ensino-

aprendizagem. 

Para Oliveira (2002, p. 177), “a relação entre a instituição educacional e a 

família, varia conforme as situações, os sistemas, as tradições, a representação feita 

do papel da coletividade em relação à família e à criança”. A partir da vivência pessoal 

dos pais é que se cria as expectativas referente a instituição de ensino sobre à criança, 

e cabe a instituição compreender o modo de agir de cada grupo familiar, criando assim 

um ambiente mais aberto, a fim de aproximar escola e comunidade.  

Oliveira (2002) ainda diz que o professor tem o papel de conhecedor da 

criança e apoiador dos pais, um especialista que não compete com o papel deles. É 

importante que ambos criem um vínculo de confiança para que o professor consiga 

lidar com a preocupação da família e compartilhar decisões e ações com ela.  

É preciso refletir sobre a importância da participação dos pais na 

aprendizagem dos filhos, pois quanto maior for a relação família/escola, melhor será 

o desempenho escolar do aluno. De acordo com Szymanzki (2003), ambas 



 

 

instituições têm um objetivo em comum: a preparação do indivíduo para adentrar na 

sociedade, facilitando sua formação para se tornar um cidadão.  

Para Teixeira (2013), a parceria da família com a escola sempre será 

fundamental para o sucesso da educação. Pais e educadores precisam ser fieis 

companheiros. Quando a criança percebe o interesse dos pais por aquilo que elas 

fazem, se sentem mais responsáveis e seguras apresentando como resposta um bom 

desempenho escolar, e o professor quando conhece a realidade do aluno sabe do que 

ele precisa para que a aprendizagem aconteça. Deste modo, é responsabilidade da 

escola e da família desempenharem seus papeis da melhor forma possível, e juntos 

formarão cidadãos conscientes e transformadores do futuro.  

 

Teoricamente, a família teria a responsabilidade pela formação 
do indivíduo, e a escola, por sua informação. A escola nunca 
deveria tomar o lugar dos pais na educação, pois os filhos são 
para sempre filhos e os alunos ficam apenas algum tempo 
vinculados às instituições de ensino que frequentam. (TIBA, 
1996, p. 111). 

 

A criança então vai constituir sua formação através da família e da escola. É 

dever dos pais a responsabilidade de ensinar aos filhos comportamentos que são 

assumidos em sociedade, como valores e atitudes, e a escola tem a responsabilidade 

de ensinar os conhecimentos científicos sistematizados. Nesse contexto, é possível 

observar a diferenciação entre os papeis de cada uma das instituições, percebendo 

que uma necessita da outra, e que se uma dessas instituições não cumpre o seu 

papel, a outra fica sobrecarregada e acaba por dificultar a formação integral da 

criança. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa foi realizada através de materiais já prontos, baseados em autores 

de suma importância que aprofundaram seus estudos nos temas sobre escola e 

família.  

Nesse trabalho procuramos compreender a importância da relação entre 

família e escola no processo de ensino aprendizagem da criança, pode-se dizer que 



 

 

o conceito de criança e de infância, passou por diversas alterações ao longo dos 

séculos, bem como o conceito atual que temos, é considerado recente, visto que 

somente após o final do século XVII é que a criança passa a ser reconhecida como 

um sujeito de direitos e deveres, que possui especificidades diferentes dos adultos. 

Percorremos uma longa jornada desde a Idade Média com mudanças muito 

significativas e com as novas formas da família moderna inicia um afinamento das 

relações afetivas, ou seja, os pais começam a dividir as funções no seio familiar, visto 

que a família é a primeira instituição que a criança transpassa e nela ocorre a 

possibilidade de sua estruturação como sujeito. 

Reconhecemos também, que a escola tem papel fundamental no 

desenvolvimento e formação da criança, uma vez que, ela é a responsável pela 

disseminação dos conhecimentos científicos sistematizados, de forma a garantir a 

aprendizagem significativa e efetiva, promovendo assim o desenvolvimento integral 

da criança, nos aspectos físicos, psicológicos e sociais. 

Outro ponto a ser considerado é a importância da relação escola e família, 

sendo que uma é suplementar a outra, uma vez que a família é responsável por 

transmitir e ensinar os valores e a convivência em sociedade e cabe a escola, além 

de reforçar tais ensinamentos, garantir um caminho de conhecimentos válidos e 

sólidos. A participação da família em atividades na escola fornece à criança a 

sensação de reconhecimento, resultando em motivação e estímulo para estudar e 

aprender cada vez mais. 

Para finalizar esse estudo destacamos que as instituições familiares e 

escolares perpassam por caminhos simultâneos, pois ambas desejam preparar as 

crianças para o mundo, mas não podemos deixar de salientar que cada uma também 

possui as suas particularidades. De forma geral, a criança só tem a ganhar com a 

parceria da família com a escola, pois ela observa que os pais ou responsáveis estão 

presentes e preocupados com o seu dia-a-dia. E a escola em contato com a família, 

conhece melhor a realidade em que o aluno está inserido, e consequentemente reflete 

nas práticas em sala de aula, de forma a atentar-se para o que o aluno necessita, bem 

como, para as suas dificuldades e potencialidade, uma vez que, observando o meio 

em que está inserido, compreende-se as possíveis dificuldades que o aluno venha 

apresentar. 
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DESAFIOS DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA ATUAR NAS ESCOLAS 

DIANTE DAS NOVAS COMPOSIÇÕES FAMILIARES 1 
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RESUMO: Cada dia somos levados a novos desafios na compreensão das novas 
relações sociais, com a formação de novos modelos de família que se apresentam. 
Isso demanda que nós profissionais da educação, busquemos compreender as 
novas formações para assim sabermos qual a melhor forma de conduzir o trabalho 
pedagógico. Os objetivos dessa pesquisa são: aprofundar teoricamente sobre as 
relações e compreensões acerca da família homoafetiva e; investigar a respeito 
das angustias dos profissionais em formação quando a necessidade e forma de 
abordar o tema, junto as crianças. Para tanto, foi realizado uma pesquisa de campo 
onde contou-se com a participação de acadêmicas(os) do Curso de Pedagogia 
Faculdade de Pato Branco – FADEP, do qual o questionário é constituído de três 
questões, cada uma dela com quatro alternativas. A análise das respostas indica 
se as acadêmicas em formação estão conseguindo compreender e trabalhar com 
essas mudanças em sala de aula, como futuras profissionais de educação. Este 
trabalho orientará para uma discussão entre a relação que se estabelece entre os 
profissionais da educação em formação e os pais de família homoafetiva, para uma 
compreensão de que a educação é para todos, como direito de igualdade e como 
seres humanos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Família. Escola. Preconceito.  Diversidade.  

 

ABSTRACT:  Every day we are led to new challenges in social relations, with the 

formation of new family models that present themselves. This demands that we 

professional education, we seek to understand the new formations so we know how 

best to conduct the teaching work. Thus this research theoretically delves into the 

relationships and understandings around the homoaffective family and investigate 

about the anxieties of the professionals in formation. In order to do so, a field survey 

was conducted in which the students of the Pato Branco School of Education 

(FADEP), of which the questionnaire is composed of three questions, each of them 

with four alternatives, was counted with the participation of academics. The analysis 

of the answers indicates whether the trainees are able to understand and work with 

these changes in the classroom as future education professionals. This work will 

guide a discussion between the relationship between education professionals and 
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parents homoafetiva, for an understanding that education is for everyone, as a right 

to equality and as human beings. 

 
KEYWORDS: Family. School. Preconception. Diversity. 
 

 
 
 1 INTRODUÇÃO  

 

A família é uma construção de base da sociedade e a educação é o básico 

para o desenvolvimento e crescimento das crianças, por tanto, a escola deve ser 

um espaço sem quaisquer preconceitos. O presente artigo anseia em estudar como 

as profissionais da educação, em formação, estão compreendendo a formação das 

famílias homoafetivas e quais as implicações para reestruturar suas práticas e 

conhecimentos de aprendizagem em sala de aula, ao precisar abordar sobre este 

tema entre as crianças, quando abordar a compreensão de estudos sobre a família.  

Para Silva (2011) é preciso respeitar as diferenças e a liberdade de 

orientação sexual de cada pessoa, como é o caso da família homoafetiva que com 

o passar do tempo recorrido a uma estrutura familiar completa, ou seja, os seus 

próprios filhos, que merecem proteção e respeito dentro da sociedade e da escola. 

          Compreender como a educação se estabelece em um princípio claro, 

sendo bem estruturado e organizado para que assim seja possível desenvolver da 

melhor forma possível, tendo em vista uma extensão educacional desenvolvida, 

conscientizada, correta e de condição ao aluno. 

Diante disso, o trabalho será aprofundado com uma pesquisa de campo 

realizada na Faculdade – FADEP, com os (as) acadêmicos(as) do Curso de 

Pedagogia da cidade de Pato Branco, PR. Com a finalidade de analisar diferentes 

opiniões.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA - A FAMÍLIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

 

Compreende-se, que a estrutura familiar se mostra como um fato importante 

na permanência do aluno na escola, podendo evitar ou intensificar a evasão e a 

sua repetência escolar. No ambiente familiar, a criança aprende a resolver seus 

conflitos, suas emoções a lidar com as diversidades da vida.  



Segundo Paulo (2010), geralmente, quando pensamos em família, vem à 

mente um pequeno grupo social, composto por um casal e seus filhos. Esse 

contexto era tão presente na sociedade que acabamos ignorando qualquer outra 

forma e desprestigiando outros vínculos que se formam com pessoas de fora desse 

quadro familiar.   

A Constituição Federal de 1988 representou um marco na evolução do 

conceito de família, ao corporificar o conceito de (LÉVI-STRAUS, Apud Genofre, 

1997), de que o traço dominante da evolução da família é sua tendência a se tornar 

um grupo cada vez menos organizado e hierarquizado e que cada vez mais se 

funda na afeição mútua.  

Assim, Lévi-Strauss busca conceituar família como o grupo social originado 

em um casamento (entendido aí como união de duas ou mais pessoas), constituído 

pelas pessoas casadas e sua prole, cujos membros são ligados entre si por laços 

legais, direitos e obrigações econômicos e religiosos, direitos e proibições sexuais, 

e sentimentos psicológicos, tais como o amor, o afeto, o respeito, etc. 

(LÉVISTRAUSS, apud PAULO, p. 9).   

A vida em família e a organização familiar não fogem a essa regra. 

Observa-se, nas últimas décadas, que a instituição familiar vem sofrendo profundas 

transformações no seu modo de se estruturar e nas relações entre seus 

integrantes.    

 Para compreender melhor esse processo, é importante esclarecer, antes 

de mais nada, o que é a família e o que caracteriza, essencialmente, esse conceito. 

De acordo com Paulo (2010), demoliu definitivamente, as fantasias sobre família 

enquanto fato substancialmente natural, fundado sobre uma essência biológica [...] 

"a família biológica é uma abstração indeterminada, sem relação mais profunda 

com a realidade histórica" (LÉVI-STRAUSs, apud PAULO, 2010, p. 6).  

 

 [...] as famílias já variaram muito em sua forma e estrutura no decorrer da 
História, desde a época colonial, em que eram extensas, vivendo em torno 
da figura patriarcal, passando pela família nuclear dos séculos XIX e XX, 
chegando nas múltiplas possibilidades havidas no mundo contemporâneo, 
muitas das quais antes sequer poderiam ser imaginadas, cada vez mais a  
realidade parece se afastar do conceito inicial que se tinha disto que 
chamamos de família, exigindo que pensemos e repensemos a esse 
respeito, deixando de lado a situação já dada, e partindo para encontrar 
bases, fundamentos e balizas seguras, porém renovadas, para que, 
reformulando o conceito, possamos melhor regular a infinidade de tipos 
familiares que a cultura e os novos padrões de relações humanas vão 
produzindo. (PAULO, 2010, p. 35).  



 

As transformações foram ocorrendo se elencando ao longo do tempo, com 

suas mudanças, especialmente nas últimas décadas. A família que é composta de 

pais, mães e filhos sofreu inúmeras transformações no decorrer do tempo. Ariés 

(1978, p. 273) aponta que no período da Idade Média não havia intimidade familiar, 

a vida no passado, até o século 17, era vivida em público. De acordo com Ariés 

(1978, 2010) o sentimento de infância praticamente só ocorreu a partir da 

Renascença. Até o século XVII a criança ocupava um papel periférico na família. 

Segundo o autor, até a o século XVII não havia lugar para a infância no mundo 

ocidental, no sentido de uma particularidade infantil diferenciada do mundo adulto 

[...] o sentido de infância só surgiu no final do século XVII, quando a criança 

começou a ser vista como centro do grupo familiar.  

Em verdade, os estudos antropológicos mostram que a forma que a família 

foi assumindo atendeu a determinações históricas, devendo a família monogâmica, 

a sua origem, ao surgimento da ideia de propriedade na mente humana, e ao desejo 

do homem de transmitir seus bens a seus herdeiros legítimos, o que exigiu o 

estabelecimento da paternidade incontestável, só possível, pelo menos naquele 

tempo, com consentimento de exclusividade dos favores sexuais da mulher ao 

marido (PAULO, 2010, p. 15).  

Assim sendo, quando a proposta é conceituar família, não é possível abrir 

mão de fazer uma análise das circunstâncias sócio-históricas. A dimensão histórica 

modifica a noção de família, que deve ser relativizada conforme o contexto. Como 

a tantas outras instituições, a família é também produzida culturalmente, 

modificando sua estrutura, sua função e seu significado social conforme a época e 

a localidade. Mesmo a família monogâmica não se apresenta da mesma forma, em 

todos os lugares e em todos os tempos. (PAULO, 2010, p. 15).   

Podemos ressaltar que, família é uma série de relações que vai mudando 

ao longo do tempo através da sua constituição e preservação de cada geração, que 

acompanha a mudança da cultura, de geração para geração.   

 

2.1 FAMÍLIA NO PROCESSO ESCOLAR/ RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA 

 

Atualmente discute-se muito sobre qual o verdadeiro papel da escola, qual 

é o papel da família nesta questão educacional da criança. É importante ressaltar 



que o papel da escola é pedagógico, mas como nós trabalhamos em um ambiente 

coletivo e integrado com a sociedade, não há como não trabalhar na formação 

moral e ética dos nossos alunos, considerando fazer parte de um dos objetivos da 

escola mesmo sabendo que a primeira instituição é a família.  

Portanto podemos observar que a escola e a família constituem dois 

contextos de desenvolvimento fundamentais para a trajetória de vida do ser 

humano, os laços afetivos tanto na escola, como na família, permitem que os 

indivíduos trabalhem com conflitos, aprendendo a resolver os problemas do dia a 

dia.    

O papel da escola torna-se de grande importância, como sendo uma das 

poucas instituições capazes de contribuir na formação integral do aluno, nos fatores 

sociais emocionais e claro, em primeiro lugar, educacionais que é a grande função 

da escola. Portanto, a família, dentro do conceito de democracia, possui os direitos 

e deveres em escolher a instituição, o lugar que ela quer que o filho aprenda, o 

lugar que deseja que seu filho construa e mantenha essas relações afetivas e 

educacionais, porque só assim pode haver uma relação de confiança entre a escola 

e a família. Nessa interpretação, cabe o papel do educador mediador. Estamos 

conscientes dos direitos de cada ser humano em fazer escolhas em de convivência 

familiar e afetiva. Sabemos, ainda, que a construção das relações entre os seres 

humanos deve ser pautada pelo respeito, pela dignidade humana, pelo direito em 

aprender. Não cabe a escola estabelecer aas relações de parentescos, mas mediar 

o ambiente para que ocorra a convivência entre os seres humanos e que 

estabeleça a aprendizagem, finalidade dos espaços escolares, na educação.   

A parceria da família com a escola sempre será de suma importância para 

o sucesso da educação, portanto, pais e professores necessitam ser grandes e fieis 

companheiros nessa caminhada de formação educacional do indivíduo.    

Em conversa com professores de escolas percebe-se que os fatores 

socioeconômicos e familiares interferem no rendimento escolar dos alunos, mas as 

relações de proximidade da família com os objetivos da escola podem diminuir 

esses efeitos, fazendo com que a criança/aluno se torne mais participativo 

melhorando seu rendimento escolar. É compromisso da família acompanhar o 

processo educativo vivido pelos seus filhos, dialogando com a escola e assumindo 

assim suas responsabilidades que ali lhe são dadas.    



De acordo com Bhering, Siraj-Blatchford (1999) a influência da família está 

relacionada com a contribuição na formação do desenvolvimento educacional do 

filho. A família deve mostrar interesse, valorizar aquilo que o filho vem se 

comprometendo com a escola, cultivar uma cultura familiar que favoreça a 

aprendizagem também dos conceitos, o que eles aprendem na escola que eles 

vivenciem em casa, a criança precisa saber o que tem sentido por que eu uso o 

que eu aprendo na escola, o que eu vou aprender na minha família na minha 

sociedade.  

Segundo (GUZZO e TIZZEI, apud Fraga 2013, p. 42) “A família representa 

um ambiente extremamente importante para o desenvolvimento da criança, porque 

é o primeiro sistema em que o ser humano se insere na sociedade, por meio do 

qual começa a estabelecer seu vínculo com o mundo".    

Fraga (2013) baseado em Anastácio (2009) na educação deve haver 

conhecimento, e empenho por parte da família em saber o que está ocorrendo 

dentro dos muros da escola, reconhecer e estimular o aprendizado de seus filhos, 

colaborando então para sua carreira educacional.    

Porém, não é isso que observamos em escolas que temos um contato 

maior com os professores. As manifestações espontâneas de muitos professores 

indicam que as famílias não estão participando do cotidiano escolar dos seus filhos 

consequentemente influenciam negativamente no seu desenvolvimento dentro de 

sala de aula. 

 Os profissionais da educação buscam estratégias para trazer as famílias 

para que se envolvam mais no processo de aprendizagem através de reuniões, 

atividades de integração dos pais e filhos. Porém nem sempre os pais comparecem 

aos eventos.  

 Para que haja essa interação dos pais juntamente com a escola é 

necessário que a escola tenha essa iniciativa de convidá-los e uma das formas 

utilizadas pela escola para que os pais estejam participando da vida escolar das 

crianças é o tema de casa, sendo uma resposta para que os pais percebam as 

dificuldades e o rendimento de seus filhos.  

 É inevitável a percepção de que, ao longo dos anos, a família vem forçando 

diversas circunstâncias transferindo para a escola a tarefa de formar, educar, 

porém, essa situação não mais se sustenta. É preciso que trouxemos a família para 

junto com a escola e que ela possa colaborar de forma clara e objetiva no processo 



de educar, ou seja que compartilhe junto com a escola a responsabilidade e não 

transferi-las para terceiros.   

Segundo Freire (1999), a mudança é uma constatação natural da cultura e 

da história, o que ocorre é que há etapas, nas culturas, em que as mudanças se 

dão de maneira acelerada, é que se verifica hoje. As revoluções tecnológicas 

encurtam o tempo entre uma e outra mudança.  

 Sendo, assim, a escola quer uma maior aproximação com as famílias na 

busca por mecanismos que favoreça e enriquecem o trabalho, em favor de uma 

atuação que conscientiza as pessoas tanto da escola, quanto da própria família 

com o intuito de uma maior capacidade de dar respostas a essa sociedade.  

Estabelecendo as relações de interesse, dentro das duas instituições, a 

escola e a família, no processo educacional que se cria um novo elemento que 

torna cada vez mais necessário, dentro de uma mudança de paradigma social e 

cultural. O trabalho necessário a ser realizado em relação a constituição das 

famílias em sua composição. Tradicionalmente, professores estão habituados a 

trabalhar como conteúdo a constituição de família a partir da composição mãe e 

pai, ou seja, no contexto de gênero homem e mulher. Como apresentado, no campo 

teórico, acima, novas estruturas precisam ser olhadas e estudadas nas escolas, 

fazendo parte de uma mudança cultural. Essa tarefa, não se torna fácil, uma vez 

que, como profissionais de educação também têm nossas crenças e valores 

constituídos ao longo das nossas vidas. 

O desafio, do passo seguinte, desse artigo é apresentar e analisar o 

processo metodológico escolhido para contribuir com a investigação e composição 

de uma reflexão teórica e prática a partir da compreensão de profissionais em 

formação profissional do Curso de Pedagogia a respeito do tema escolhido.  

 

3 METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS - CONSTRUÍNDO A RELAÇÃO 

PRÁTICA E TEÓRICA DA PESQUISA 

O Objetivo, principal deste trabalho é sistematizar, a partir das respostas 

do questionário, as interpretações que os indivíduos em formação educacional, 

compreender quanto da participação da família homoafetiva na escola. Portanto 

para a pesquisa de campo contou-se com a participação de (50) cinquenta 

acadêmicas(os) do Curso de Pedagogia Faculdade de Pato Branco - FADEP. Nas 



respostas foram inquiridos e representadas apenas a opinião individual, com 

questões de assinalar, salvaguardando o direito a não assinarem o questionário.  

Para a conclusão da pesquisa foi utilizado o meio online e autores que 

estejam de acordo com o assunto a ser analisado. Os livros utilizados foram 

retirados da biblioteca da Faculdade de Pato Branco – FADEP.  

 O questionário é constituído de três questões, cada uma dela com quatro 

alternativas. A primeira questão “Você acha que a adoção para família homoafetiva 

está relacionada ao direito humano?”, tiveram as seguintes alternativas e 

resultados: a) Sim, uma vez que são direitos inerentes do ser humano, 42,75%; b) 

Concordo, desde que a família exerça as necessidades básicas da criança, 

51,03%; c) Concordo, mais não me sinto à vontade diante desse assunto,0%; d) 

Não, pois acredito na composição da família tradicional apenas, 5,7 %. 

A segunda questão, “Como profissional da educação se sente preparada(o) 

para trabalhar com esse assunto na sala de aula “família homoafetiva?”, a) Sim, 

pois vamos trabalhar com a inclusão no contexto escola,62,7%; b) Concordo, 

porém não tenho capacitação desse conhecimento para trabalhar em sala de aula, 

34,2 %; c) Concordo, porém não acho coerente trabalhar isso em sala de aula, 0%; 

d) Não, pois acho desinteressante isso para o ensino, 2,85%.  

A terceira questão, “Você acredita que crianças vindas das famílias 

homoafetivas podem ter mais dificuldades na socialização e aprendizagem que os 

de família tradicional?”, a) Não, pois as dificuldades de aprendizagem podem surgir 

do meio social e biológica da criança, 39,9 %; b) Sim, porque a questão cultural 

influencia na aprendizagem da criança, 14,25%; c) Não, se a crianças tiver a 

participação da família no acompanhamento da aprendizagem, 45,6%.  

A finalidade dessa etapa foi quantificar o quanto estamos caminhando para 

uma mudança de paradigma social e se estamos colocando a necessidade humana 

em primeiro lugar na formação da infância. Buscou-se compreender se as 

acadêmicas em formação estão conseguindo compreender e trabalhar com essas 

mudanças em sala de aula, como futuras profissionais de educação, dentro de um 

processo relação afetiva e lúdica para com as crianças que precisam de um lar, de 

carinho, alimento e, sobretudo de dignidade humana.  

A partir da quantificação, dando continuidade ao artigo, será estabelecida 

uma análise dos resultados, trazendo elementos essenciais para o relacionamento 

entre família e escola.  



A escola não pode ser somente analisada como transmissora de 

conteúdos, mas, sobretudo, um local com o privilégio de aprendizagens e 

experiências cidadãs e democráticas, e, quando se fala na defesa, na 

concretização dos direitos humanos, é importante que os professores considerem 

os seres humanos/alunos como seres sociais, inseridos em uma organização 

social, na qual precisam ser asseguradas as condições para que eles se 

desenvolvam e venham a viver com dignidade e igualdade. Por tanto, destaca-se 

que o conceito de igualdade não significa que todos tenham de ter as mesmas 

características físicas, intelectuais ou psicológicas, tampouco os mesmos hábitos e 

costumes. Como aponta Alencar (1998, p. 28): 

 

 [...] é preciso conhecer os direitos humanos não como um dogma, 
como um conjunto de artigos prontos, acabados, definitivos. A 
Declaração cinquentenária é muito boa, merece ser lida e 
conhecida, vivida e cumprida, mas tem lacunas – resultantes da 
época em que foi escrita, de sua temporalidade. Por isso, celebrar 
e valorizar a Declaração Universal dos Direitos Humanos [...] é 
entender que ela precisa ser acrescida, complementada, 
aperfeiçoada. Além de cumprida, é óbvio. 
 

Por tanto, com o resultado da pesquisa foi possível observar que 51,03%; 

dos acadêmicos se preocupam com as necessidades básicas da criança, onde 

concordam com a adoção pela família homoafeitva, desde que a mesma garanta a 

criança o direito à vida, à liberdade à religião, do direito à saúde, e a educação.   

É essencial que o educador tenha oportunidade de compartilhar de cursos 

de formação inicial e continuada, voltados para a transmissão das ideais e valores 

dos direitos humanos, da democracia e da cidadania como fronteiras norteadoras 

de toda e qualquer prática escolar.  É importante lembrar que não adianta a escola 

se preocupar com uma educação em direitos humanos, com a formação dos 

docentes, se ela não se habituar, cotidianamente, com práticas democráticas e 

cidadãs com os alunos, pais e comunidade em geral. Nesse sentido, as instituições 

escolares precisam refletir sobre sua implicação pedagógica, para superar práticas 

tradicionais de educação, para ordenar uma nova cultura, que significa criar, 

influenciar, hábitos e comportamentos baseados nos princípios dos direitos 

humanos.  

Contudo, o resultado da pesquisa mostra a contribuição que o curso de 

Pedagogia, principalmente da FADEP, fonte da pesquisa, tem com a preparação 



de profissionais para atuar na área da educação. Analisando que 62,7%; dos 

acadêmicos se sentem preparados para trabalhar com a inclusão no contexto 

escolar de crianças concebidas de famílias homoafetiva. Esse resultado, nos 

impulsiona a discutir que a educação, a aprendizagem é independente das 

estruturas familiares. Apostar na capacidade de criança, em seu potencial 

desenvolvimento humano e afetivo, é acreditar na transformação social e que 

somos sujeitos de aprendizagem. Sendo sujeito de aprendizagens, precisamos ter 

uma vida saudável, com os direitos básicos de alimentação, saúde, moradia e 

sobretudo o amor e a estimulação. 

  Assim, pertence aos professores mostrar convicções intensas para que 

sejam designadas as formas multiculturais da educação, fazendo com que os 

alunos pensem sobre a igualdade de oportunidades, por meio de um diagnóstico 

crítico das práticas escolares. O professor precisa, ainda, atuar de modo certo e 

reflexivo sobre a inclusão de todos na escola, com a prática de táticas de ensino 

que não provoquem quaisquer preconceitos ou discriminação.  

Os professores consistem em ser de grande importância para buscar 

maneiras que organizem uma modificação básica da integração e respeito pela 

diversidade, com o aproveitamento de práticas pedagógicas que apontem à 

realização da igualdade e de oportunidade. 

Os acadêmicos acreditam que as crianças vindas das famílias 

homoafetivas não desenvolvam dificuldades na socialização, e muito menos com o 

desenvolvimento da aprendizagem, pois 39,9% acreditam que as dificuldades de 

aprendizagem podem surgir do meio social e biológico da criança. 

Para a garantia de um aprendizado e de satisfação das necessidades de 

cada aluno, precisamos permanecer com o respeito e o desenvolvimento do legado 

cultural de cada sociedade, para promover a educação de todos, pois deve ser 

protegidos os valores culturais e morais comuns, sempre respeitando as 

modificações sociais. 

Por tanto, o professor é o profissional que deve respeitar as diferenças e 

colocar o conhecimento e a prática com domínio sem, no entanto, discriminar 

nenhum aluno, pois a atividade do professor promove um pensamento sobre o que 

fazer como fazer, como permanecer produzindo, sem ferir a liberdade individual de 

cada um, produzindo inquietações individuais e coletivas, para o acesso de modos 

que refletem o ato pedagógico. 



 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Contudo a escola deve proporcionar aos alunos um espaço de respeito às 

diversidades, bem como aprender a ter uma relação favorável com todas as 

pessoas, sejam brancos, negros, pardos, ou até mesmo filhos concebidos de uma 

família homoafetiva, dessa forma é necessário um diálogo coerente entre todos, 

para que assim seja realizada uma construção de uma democracia. 

   Dessa forma convivemos e necessitamos respeitar as diferenças de cada 

um e de cada família, principalmente de que devemos respeitar acima de tudo a 

opinião e imagem do outro. É necessário considerar que as famílias fundamentadas 

nos vínculos de afeto, onde uma vez que o amor e o afeto são suficientes e capazes 

de amparar os laços familiares, com o objetivo de transformar os conceitos de uma 

família, que apenas poderia ser constituída por homem e mulher unidos pelo 

vínculo do casamento ou pela união estável, apesar de que o mais admirável hoje 

nas famílias é o princípio da afetividade. 

     Por isso, convém a sociedade e à família garantir à criança a 

concretização dos direitos à vida, à alimentação, à saúde, ao lazer, ao esporte, à 

cultura, à sua dignidade, à liberdade, ao respeito, ao convívio familiar, e o mais 

fundamental para a o seu desenvolvimento o direito à educação, como uma forma 

de desenvolver o começo da proteção integral.  

Consideramos que a escola é considerada fundamental na composição 

educacional de um sujeito, e que devemos meditar a importância do conhecimento 

da família, nesse contexto, se faz necessário que a escola busque maneiras de 

lidar com a diversidade no espaço e, que, os profissionais da educação devem 

continuar a insistir em uma educação continuada, que possibilite cada vez mais 

fazer um melhoramento de sua prática educativa para a capacitação para agir de 

forma justa para todos os tipos de demandas que compõem a área escolar.  

O trabalho realizado contribui para o desenvolvimento do processo das 

profissionais da educação em formação, contribuindo para a importância da 

formação acadêmica, proporcionando a coleta de inúmeras opiniões que foram 

analisadas, identificando o quanto precisamos estar preparados para o mundo que 

se transforma a cada dia e com o ele muda o processo de ensino, visto que a 



competência de transformar uma realidade não se faz por práticas já realizadas, 

mas por uma conduta ativa e reflexiva diante das diversos casos que estão 

presentes no cotidiano escolar.   
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SUPERESTIMULAÇÃO DA CRIANÇA 
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RESUMO: O presente artigo teve como objetivo compreender de que forma os fatores externos 

podem interferir nas etapas de desenvolvimento infantil e quais os prejuízos deste processo para o 
crescimento social e afetivo da criança. Diante deste, as teorias pesquisadas embasaram-se nos 
autores sócio interacionistas, Jean Piaget (1896-1980) Lev Vygotsky (1896-1934) e Henri Wallon 
(1879-1962), que levaram a compreender melhor as etapas de desenvolvimento infantil levantou-se 
alguns dados, que informam fatores que vem contribuindo ou adiantando as etapas de 
desenvolvimento da criança como por exemplo: a antecipação do processo de alfabetização, a 
estimulação por eletrônicos e o stress infantil. Esta pesquisa foi qualitativa de cunho exploratório e, 
que resultou na ideia de que estamos estimulando desproporcionalmente as etapas de 
desenvolvimento sem deixar que a criança vivencie estas de forma gradativa. Deve-se respeitar a 
individualidade infantil e estimula-la de acordo com seu contexto, necessidades e etapas de 
desenvolvimento  
 

PALAVRAS-CHAVE: Teorias do Desenvolvimento. Desenvolvimento Infantil. Etapas 
do Desenvolvimento. 
  
1. INTRODUÇÃO  

 

O Desenvolvimento Infantil é vivenciado por uma série de etapas, as quais 

nem sempre acontecem da mesma forma para todos. Existe, na atualidade, a 

preocupação acerca da estimulação excessiva para acelerar estas etapas, no intuito 

de adiantar a criança em seu desenvolvimento sendo fator péssimo e agravante. 

A partir desta temática, evidenciou-se as seguintes questões problemáticas: 

Quais as principais fases do Desenvolvimento Infantil? Quais os prejuízos quando a 

criança é superestimulada? Quais os impactos disso no seu processo emocional e 

escolar?  

Desta forma, objetivo geral deste estudo consiste em compreender de que 

forma os fatores externos podem interferir nas etapas de desenvolvimento infantil e 

quais os prejuízos deste processo para seu crescimento social, afetivo e escolar da 

criança.  
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Como objetivos específicos, buscou-se traçar um histórico do 

desenvolvimento infantil da criança desde seu nascimento até a evolução da 

sociedade atual, verificando como as crianças se desenvolveram, em seus aspectos 

cognitivos, físico e motor, a partir das principais teorias pedagógicas do 

desenvolvimento infantil, contudo, entretanto analisando os prejuízos e problemas 

acarretados pelo aceleramento das etapas. 

O texto está organizado em seções, sendo que na primeira apresenta-se um 

referencial teórico, sobre a história da criança na sociedade passada com a atual. 

Em seguida, aborda-se o tema Desenvolvimento Infantil de 0 a 4 anos, que visa 

compreender quais as etapas a criança passa em seu processo de desenvolvimento 

social e cognitivo. Para tanto, fez-se uma revisão teórica das contribuições dos 

autores Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon  

A terceira seção, do desenvolvimento infantil Jean Piaget, vai falar sobre 

suas teorias e contribuições para esse processo de etapas que a criança vivencia. 

Após estará o autor Lev Vygotsky, explicando conforme sua teoria o processo de 

etapas que a criança passa. E por último Henri Wallon, vai caracterizar as etapas 

como processo dissociável e natural da criança.   

Na quarta seção, será discutido as interferências no desenvolvimento 

infantil, trazendo reflexões sobre a atualidade. E por final está estruturado o 

encaminhamento da pesquisa realizada a fim de levantar hipóteses e dados 

pertinentes ao processo desenvolvedor da criança, caracterizado pelas etapas de 

desenvolvimento. 

Esta pesquisa foi desenvolvida de forma qualitativa, de cunho exploratório, 

que se realizou uma pesquisa de campo com enfoque investigativo, que traz relatos 

de três mães participantes que responderam algumas perguntas relacionadas aos 

temas do desenvolvimento da criança, através de estímulo familiar, idade para 

alfabetização, uso das tecnologias e comportamento/hiperatividade. 

Com base nestes argumentos comparou-se com o referencial teórico 

verificando aspectos importantes da criança. 

 

 

 

 

 



 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 BREVE HISTÓRICO SOCIAL DA INFÂNCIA  

 

A história da criança na sociedade possui uma visão impregnada aos 

conceitos e valores que são herdados por ela e visualizados pelos demais, situa-se 

pela forma como interage e vive em sociedade. Este processo, é fortemente 

marcado por privações e dificuldades de acordo com os tempos históricos.  

Se procurarmos uma definição sobre o quê infância é: 

Considerada como o período do crescimento, no ser humano, que vai do 
nascimento à puberdade. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
nº. 8.069, de 13/7/90) criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos 
e adolescente aquela entre os 12 e os 18 anos (KUHLLMANN, 1998, p.16).  

 

Para Kuhlmann Jr. (1998, p. 15), “é preciso considerar a infância como uma 

condição de ser criança”. Valorizar o momento, tornando propicio para o 

desenvolvimento dela posteriormente. Para Ariès, (1981, p. 12), “a infância foi uma 

invenção da modernidade”. Ou seja, infância sempre existiu, mas a sociedade 

escondia e negava esse período tão importante do desenvolvimento humano. 

Para designar a infância só foi possível ao longo do século XII, diante de 

estudos feitos por Ariès (1978, p. 50), o qual afirma que: 

“[...] à arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É 
difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência ou a falta de 
habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse 
mundo” (ARIÉS,1978, p. 50).  

 

Isso implica que as famílias não tinham visão das necessidades que estas 

crianças apresentavam, ou das quais necessitavam de atendimento próprio ou 

particular. 

A criança além de explorada, era vista como um adulto em miniatura, em que 

tinha desde cedo deveres e obrigações, principalmente no trabalho braçal para 

ajudar os pais, e com isso à questão educacional acabava sendo esquecida. 

Segundo Ariès (1981, p.14), “A criança era, portanto, diferente do homem, 

mas apenas no tamanho e na força, enquanto as outras características 

permaneciam iguais”. Assim, se faz pensar de que esta criança não tinha qualquer 

envolvimento em questão de educação, lazer e o próprio brincar, e sim na força que 

tinha enquanto aos trabalhos de casa.  



 

 

Existem diversos argumentos sobre infância, mas é necessário esclarecer 

que a infância da criança é o próprio desenvolvimento infantil pela qual passa, das 

descobertas, experiências, habilidades e realizações do dia a dia, os tornando 

gradativamente adultas e reconhecíveis a sociedade pertencente.  

Percorrendo brevemente a história social da infância, é que após o 

Renascimento Italiano no século XV, a descoberta de infância passa a ter outro 

sentido, sendo entendida como:  

[...] um ser inacabado, vista como um corpo que precisa de outros corpos 
para sobreviver, desde a satisfação de suas necessidades mais 
elementares, como alimentar-se [...] ou seja, que precisamos de um 
suporte, para nos desenvolver em sociedade e dela viver pelas 
necessidades. (PASSETTI, s/a. p. 1-2).  
 
 

Partindo deste período é que as famílias e sociedade acabam de ver aquilo 

que era desconhecido, e passam a ver o momento real e importante da criança na 

infância, dos quais eram modelos criados pela sociedade. Sendo retratada em obras 

de arte, como adultos em miniaturas para modelos fotográficos em quadros 

importantíssimos.  

Pode-se dizer que no Brasil, após a Reforma Protestante do século XVI, 

quem mostrou e diferenciou essas crianças, foram os Jesuítas, pois eles 

perceberam como as crianças eram tratadas ao nascer, e para uma sociedade 

melhor formada, propuseram-se a mudar esta história, não somente resgatando o 

processo infantil, mas priorizando um meio diferente de vê-las em razão de ensinar 

os processos básicos, como brincar, estudar e divertir-se como criança. 

Devido a essa sociedade, a criança em si deveria transformar-se como um 

adulto, abstraindo condutas e ações semelhantes, para a realização das atividades. 

Que segundo, Custódio (1999), “Seria importante para o convívio da mesma, 

tornando-o ainda mais madura, mesmo que tão inocente, para resolver problemas e 

usar sua mão de obra”. 

Já Kramer explica que:  

Assim, a ideia de infância não existiu sempre da mesma maneira. Ao 
contrário, a noção de infância surgiu com a sociedade capitalista, urbano-
industrial, na medida em que mudavam a inserção e o papel social da 
criança na comunidade (KRAMER, 2006, p.14). 

 

Por isso, é que a sociedade em meio a tantas mudanças, tornou sua 

necessidade capitalista em mão de obra adulta, da qual viria a garantir seu sustento 



 

 

e das crianças, pois agora estas crianças estariam sendo privilegiadas ao novo 

mundo, do qual vinha a reconhecer seu papel. 

Foi a partir destas mudanças, imposta pelo capitalismo, que o forte 

crescimento urbano, dependia da força de trabalho, está, da qual as mães, impedia 

que continuassem a cuidar de seus filhos, e assim demandar por creches para 

deixar seus filhos. Partindo desta necessidade, é que surgiu as primeiras creches do 

Brasil. 

Em virtude dessa mudança, no que se refere ao padrão de vida da criança e 

do contexto pela qual sua infância foi vivida, é que no passar dos tempos a 

Modernidade4 ficou mais evidente em meio às grandes transformações, cultural, 

social e econômica.   

Agora, estaria estabelecendo um convívio familiar, e aquele sentimento de 

infância marcado pelas grandes ocorrências e desvalorização, ficasse para trás. A 

partir deste momento, a criança vivenciaria todo o processo de sentimento de amor 

e afetividade de seus familiares, passando pelo pleno desenvolvimento englobando 

aspectos escolar, social e moral. 

Diante disso, toma-se evidente que a invenção da infância foi um processo 

destinado pelo período histórico de uma sociedade que prevalecia outros aspectos 

em vez da importante história da criança.  

Em meio a esse processo histórico, de mudanças e significados é que 

constrói-se subsídios importantes quanto a seu significado e vivencia de ser criança 

neste momento histórico. Mesmo que no passado tenha sido sofrido, muitas vezes 

foi invisível no contexto social, a criança nunca deixou de existir aos olhos da 

sociedade, porém sua infância teria sido esquecida por muitos. 

A atenção dada à criança, em demasia, como na atualidade, pode causar 

alguns danos e tornar-se preocupante aos olhos da sociedade, pois esta criança, foi 

tomada pela razão do centralismo, ou seja, pela Infantolatria que seus pais tem o 

poder de idolatrar ao extremo seu filho para recuperar aquilo que foi perdido, 

                                                 
4 Segundo o artigo Racionalização em Max Weber, publicado por Lucas de Oliveira Rodrigues, “A 
modernidade construiu-se em meio aos conflitos ideológicos da razão objetiva instrumental, utilizada 
como ferramenta de abordagem de questões do pensamento humano e de sua realidade. Assim, o 
pensamento tradicional, ligado ao pensamento teológico e religioso, foi progressivamente 
abandonado. Max Weber referiu-se a esse fenômeno como o processo de “desencantamento do 
mundo”, no qual o sujeito moderno passou a despir-se de costumes e crenças baseados em 
tradições aprendidas que se apoiavam nos pilares fixos das religiões”. 
 



 

 

deixando comandar as ações da família, e o esquecimento de limites para cada 

situação. 

Por isso, faz-se necessário, partindo deste conceito entender a seguir como 

ocorre esse desenvolvimento da criança em sua infância e como que por ele a 

criança se constrói em meio ao um mundo dificultoso e acelerado. 

 

3 DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

O desenvolvimento da criança, ocorre em seu processo de vivência bio-psico-

social, mas atualmente está sendo muito curto e pouco aproveitado, revelado por 

uma sociedade apressada.  

Levando-se em conta as necessidades para se desenvolver gradualmente em 

seu meio, levantou-se diversas pesquisas de autores importantes, que trazem em 

suas teorias como cada criança se desenvolve em suas etapas. Por isso, abordou-

se os autores, Lev Vygotski, Jean Piaget e Henry Wallon, ambos autores 

sociointeracionistas. Esses autores irão apresentar ideias de que o desenvolvimento 

da criança acontece de forma processual e mediada pelo meio social, cultural e 

escolar. 

 

 

3.1 O DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA JEAN PIAGET 

 

Segundo Piaget (1964, p. 94), “a criança aprende construindo e reconstruindo 

o seu pensamento, através da assimilação e acomodação das suas estruturas”. Ou 

seja, constrói em si, grandes pensamentos que a fazem pensar um pouco mais 

sobre suas ações, e partindo desse pensamento ela adere à um processo de 

mecanismos que estão interligados em seu meio.  

Desde o seu nascimento até a vida adulta, o desenvolvimento é um processo 

de continuidade para o ser, que constrói ideias e princípios próprios. “Cada fase da 

vida é entendido por Piaget como estágios e caracterizam-se por um 

desenvolvimento próprio.” (PIAGET; LNHELDER, 1978, p. 131). São denominados 

como: Estágio Sensório-motor, Estágio Simbólico e Estágio Conceptual. 

O Estágio Sensório-motor é aquele que se inicia após o nascimento até dois 

anos de idade. Nele o desenvolvimento estaria acontecendo lentamente, pois é 



 

 

desta maneira que a criança está aprendendo a se desenvolver. Já o Estágio 

Simbólico ou Pré-operatório, ocorre entre os dois anos de idade até sete anos. No 

estágio anterior, a criança já havia formado seu pensamento em relação às coisas e 

objetos, e agora irá priorizar a si mesmo, centrando-se em um pensamento 

egocêntrico. Partindo de seus pensamentos próprios, irá socializar o início de sua 

linguagem, expressando-se através de sua fala, desenhos e dramatizações quando 

vê que não consegue algo de seu interesse. Com sua linguagem desenvolvida, a 

criança é capaz de criar seus próprios objetos de diversão, imaginando-os conforme 

sua capacidade mental que foi estimulada, e assim garantindo seu próprio lazer. 

No Estágio Conceptual, que ocorre por volta dos sete anos até onze anos de 

idade, a criança já passa pelas descobertas e sensações, pensando em seus atos e 

tendo vontade própria. Já é capaz de assumir algumas responsabilidades como 

organizar seu quarto, ter horário para sair e para chegar e organizar seus materiais 

de estudos. 

Por fim, o estágio Operatório Formal, que acontece por volta dos 11 anos de 

idade até a vida adulta. Neste momento a criança passa a ser considerada quase 

um adolescente capaz de responder por seus atos, mediante a um responsável. 

Nesta fase que consiste a um período de transição, de criar ideias e hipóteses do 

pensamento. Aqui a criança já tem domínio próprio e capacidade de conquistar algo 

pelo seu esforço, capaz de resolver algumas situações sozinho, e sua vontade de 

aprender é intenso. É capaz de desenvolver o pensamento complexo e de interagir 

socialmente de forma plena. 

Para um bom desenvolvimento da criança é de suma importância a presença 

da família. Para Piaget (1964, p. 83), “o sujeito é um organismo que possui 

estruturas e que, ao receber os estímulos do meio, dá uma resposta em função 

destas estruturas”. Ou seja, o ser precisa ser estimulado para bem se desenvolver.  

 Desta forma entende-se que o desenvolvimento é fundamental para busca 

conhecimento e da aprendizagem, e que a falta dela pode acarretar problemas 

futuros, pois toda fase é importante para o ser humano se desenvolver conforme vai 

crescendo. 

A seguir, Vygotsky, estabelece essa relação de aprendizagem com a relação 

de aproximação e meio social da criança. 

 

 



 

 

 

 

3.1.1 DESENVOLVIMENTO NA PERSPECTIVA DE VYGOTSKY 

 

Estudos feitos por Vygotsky, apontam que as relações sociais estabelecem-se 

entre mundo e indivíduo, as quais acontecem num contexto histórico social, 

simbólicos de uma realidade cultural.  

Sendo a criança um ser social, e que se desenvolve por meio dos fatores de 

sua cultura, estabelece relações intra e interpessoais que favorecem seu 

desenvolvimento. Essas relações voltam-se primeiramente a família que é membro 

mais próximo da criança. E dela se tem os primeiros contatos tanto de linguagem, 

como afetividade e cultural.  

Conforme Vygotsky (1996 p. 74), dizemos que, “para a criança desenvolver-

se necessita passar pelo processo de mediação na chamada Zona de 

Desenvolvimento Proximal, que é a distância entre o nível de desenvolvimento real 

da criança e o seu nível de desenvolvimento potencial”.  

Portanto, entende-se que, “Zona de Desenvolvimento Real é o conjunto de 

atividades do qual a criança consegue resolver sozinha, os quais construí sozinha 

até o momento. Já a Zona de Desenvolvimento Potencial é quando ela não 

consegue desempenhar sozinha suas atividades, precisando de auxilio de alguém 

mais experiente”. (VYGOTSKY, 1996). 

Para Vygotsky, essa troca de conhecimentos entre os sujeitos e a família faz 

com que o professor em sala de aula possa intervir aos fatos auxiliando e 

provocando certos estímulos e avanços, estabelecendo o que ele chama de Zona 

Proximal.  

Assim, há dois níveis de desenvolvimento que Vygotsky identifica na criança. 

“A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes”. (VYGOTSKY 1989, p. 

97).  

Nesse processo Vygotsky afirma que, o brinquedo auxilia no desenvolvimento 

da capacidade de abstração e faz com que esta criança crie em seu espaço 

melhores condições e percepções as coisas. Ainda, em seu processo a criança vai 



 

 

desenvolver seu pensamento e linguagem, em que ambas constroem relações 

permanentes entre sujeito e criança. Esse processo só acontece quando ambas as 

partes estimulam a criança a desenvolver-se de forma cultural ao seu meio.  

Assim, em sua teoria, Vygotsky considera fundamental, a estimulação do 

meio social e cultural para ao desenvolvimento da linguagem e do pensamento. E 

para isto, em seguida Wallon, vai dizer que estas fases destacam-se pelos 

processos afetivos e cognitivos, surgidos da sua necessidade e interesse. 

 

3.1.1.1 HENRY WALLON 

 

Para Wallon, (apud GALVÃO, 2002) os fatores que levam a criança ao 

desenvolvimento são caracterizados por um conjunto de necessidades e interesses, 

assim conforme seus fatores biológicos, sociais e cognitivos vão se formando, a 

criança passa a desenvolver um ritmo próprio de desenvolvimento. Inserindo-se no 

mundo trocando informações e vínculos com as demais pessoas. 

Na perspectiva walloniana, o desenvolvimento da pessoa ocorre por uma 

construção progressiva em que sucedem fases de predominância afetiva e cognitiva, 

fases estas que são próprias de um tipo de atividade interligada no ambiente da 

criança, conforme os recursos que dispõe para interagir. Para Galvão (2002), nas 

teorias de Wallon, “são compreendidos cinco estágios de desenvolvimento infantil”, 

que serão descritos abaixo. 

No estágio impulsivo-emocional, que abrange o primeiro ano de vida, dá-se 

pela interação da criança com o meio, visto que é gerado pela emoção e afetividade 

que ocorre no primeiro contato entre a criança e as pessoas, através de movimentos 

desordenados e mudança de expressão afetividade para o verbal, evidenciando sua 

individualidade. 

No estágio sensório-motor e projetivo, que vai até o terceiro ano, o interesse 

da criança volta-se para a exploração sensório-motora do mundo físico, através da 

manipulação dos objetos no espaço. Este período condiz pelo desenvolvimento da 

função simbólica e da linguagem, além da projeção que se dá pelo funcionamento 

da mente, em que os gestos precisam do pensamento próprio da criança de forma 

intencional.  

No estágio do personalismo, entre três a seis anos, ocorre o processo de 

formação da personalidade, ou seja, a construção da consciência de si, que se dá 



 

 

por meio das interações sociais com outras pessoas predominando suas relações 

afetivas.  

O estágio categorial, que inicia aos seis anos, e é visto pela consolidação da 

função simbólica e a diferenciação da personalidade. Aqui os progressos da 

inteligência dirigem-se à criança para as coisas, para o conhecimento e conquista do 

mundo exterior num aspecto cognitivo. 

Já no estágio da adolescência, ocorrem muitas mudanças pubertárias, em 

que rompe a tranquilidade da criança, e passa a impor novas necessidades de 

personalidade e corporais. Este período traz questões pessoais, morais e 

existenciais numa retomada de predominância da afetividade, de si e de grupo. 

Esses períodos em caráter afetivo e cognitivo remetem a grandes mudanças 

que ocorrem no desenvolvimento humano, que por meio deste vão construindo o eu 

da criança. Cada fase inverte a orientação da atividade e do interesse da criança, do 

eu para o mundo, das pessoas para as coisas.  

Com base nestes autores acima e suas teorias do desenvolvimento infantil, 

pela qual cada criança vivencia, é que buscou salientar a seguir, reflexões da 

atualidade vivente da criança, com as grandes interferências que vinham 

acontecendo e das quais podem prejudicar ainda está criança em seu processo. 

 

 

4 INTERFERÊNCIAS AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: REFLEXÕES NA 

ATUALIDADE  

 

Diante do contexto da vida moderna, as crianças hoje estão expostas à 

fatores que podem interferir no seu processo de desenvolvimento. As teorias 

apresentadas anteriormente convergem para o entendimento de que a criança 

possui fases ou estágios de desenvolvimento, os quais são fundamentais e que são 

necessários serem vivenciados. Alguns fatores do contexto social, podem de certa 

forma, interferir neste percurso, de forma nem sempre positiva.  

O uso excessivo das tecnologias é um fator muito preocupante, pois os pais 

muitas vezes fazem questão que seus filhos fiquem presos em celulares e 

computadores para não ter que levar até o parque para um momento de lazer ou 

outra atividade que seja benéfico para a criança.  

 



 

 

Assim, conforme o RCNEI: 

 

As crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 
estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. O 
conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um 
intenso trabalho de criação, significação e ressifignificação. (Referencial 
Curricular Nacional da Educação Infantil, 1998, p. 21-22). 

 

O uso excessivo da tecnologia pode ocasionar problemas sérios no 

desenvolvimento da criança, como o isolamento social, falta de interação entre pares 

além de superestimular a atividade neurológica. Isso ocorre devido a um grande 

fator, Couto 2013, explica que, pode ocorrer a partir da: Intimidade infantil com as 

mídias digitais é potencializada pelo fato de que, como as crianças, as máquinas, 

programas e linguagens de informática e comunicação são dinâmicas, velozes, 

interativas e de fácil acesso. 

Muitas vezes as crianças são sozinhas, vivendo em apartamentos, sem muito 

contato com amigos para brincar. Isso é um fator causado pela insegurança social 

ou pela necessidade da família na ocupação pela renda, mas que proporciona à 

criança como única opção que encontram é o uso da tecnologia, porém é de suma 

importância o contato com outras crianças, ela deve se relacionar com outras 

pessoas para assim desenvolver a interação e a cooperação. 

Segundo Vygotsky: “o ser humano cresce num ambiente social e a interação 

com outras pessoas é essencial ao seu desenvolvimento”. (apud DAVIS e 

OLIVEIRA, 1993, p. 56). 

A infância é um período muito importante na vida da criança, que além do 

brincar começa a sua caminhada escolar, e todas as crianças tem direito de 

freqüentar. Segundo a Resolução CNE/CEB Nº 5/2009 art. 5º, § 2º, “é obrigatória a 

matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até 31 de 

março do ano em que ocorrer a matrícula”. Este momento de escolarização é 

fundamental como processo de estímulo ao seu desenvolvimento.  

A criança não vai à escola com esta idade para já aprender a ler e a escrever, 

pois ela ainda está na fase de desenvolver a imaginar, brincar, conhecer e vivenciar. 

Nos dias de hoje, acirrados pela competição e individualidade, encontra-se um fator 

preocupante, pois na tentativa de acelerar e aumentar o conhecimento da criança 

tanto por parte da instituição quanto da família, antecipa-se ações pedagógicas das 

quais a criança ainda não está cognitivamente estruturada, e isso pode ocasionar 



 

 

problemas no desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Cada criança é diferente, 

desenvolve aprende no seu próprio tempo.  

Com isso, é cada vez mais frequente o chamado stress infantil, faz com que 

isso acarrete em série de prejuízos que poderão afetar a sua adolescência e vida 

adulta. “O Stress é uma reação do organismo diante de situações ou muito difíceis 

ou muito excitantes, que pode ocorrer em qualquer pessoa, independentemente de 

idade, raça, sexo e situação socioeconômica”. (LIPP, 2004, p. 16). 

O stress infantil é um assunto muito preocupante, e na maioria das vezes é 

ocasionado pela pressão diante da escola e da família, na tentativa de acelerar o 

desenvolvimento. 

Para Lipp e Romano (1987, p. 38), “o stress infantil assemelha-se ao do 

adulto em vários aspectos, podendo gerar sérias consequências, no caso de ser 

excessivo”. O aluno que sofre de stress deve passar por um acompanhamento de 

um psicólogo para tentar ajudá-lo a melhorar e superar o problema. 

Outro fator preocupante na vida da criança é a hiperatividade, intensificado 

pela vida moderna, em que a criança tem dificuldade em ficar quieta ou prestar 

atenção em algo importante,  

A hiperatividade pode ser como resultante de uma disfunção do centro de 
atenção do cérebro que impede que a criança se encontre e controle o nível 
de atividade, as emoções e o planejamento, pode também ser encarado 
como mau funcionamento do centro de atenção, acarretando problemas de 
desempenho (GOLDSTEIN 1996, p.66). 

 

A hiperatividade em uma criança pode causar prejuízos na sua 

aprendizagem, pela falta de concentração, principalmente na fase inicial de sua 

trajetória escolar. A criança hiperativa deve ser tratada, tendo acompanhamento de 

profissionais e estimulo por parte da família e da escola. 

Por conta desse modelo de criança que muitas vezes não tem acompanhado 

o contexto da sociedade atual, destaca-se o fator preocupante da medicalização na 

infância. O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), conforme 

Carneiro (2014, p.43), “tem uma das causas mais prováveis a hereditariedade”. 

Porém, a sociedade costuma rotular uma criança mais inquieta, curiosa e agitada, 

de forma a chamá-la de hiperativa.  

“Para o tratamento da TDAH é muito utilizado a o medicamento chamado 

Ritalina, deve ser tomado com muita cautela, pois ela pode causar efeitos colaterais 

prejudiciais para a saúde e o bem estar da pessoa”. (MOYSÉS e COLLARES, 2013). 



 

 

Desta maneira, o desenvolvimento da criança deve ser acompanhado e tendo 

a presença dos pais, para que hajam limites e diálogos sobre cada fase do seu 

desenvolvimento. Adiante, será acompanhado a pesquisa de campo, em que retrata 

informações pertinentes, em busca de compreender como está sendo vivenciado o 

processo de etapas de desenvolvimento das crianças. 

 

5.  ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, optou-se por uma pesquisa com 

enfoque qualitativo. Esta pesquisa, segundo Minayo (1995, p. 21-22), preocupa-se, 

“com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com 

o universo de significados, motivos aspirações, crenças, valores e atitudes [...] “.  

Como tipo de pesquisa, fez-se uso dos preceitos da pesquisa exploratória, 

que tem como foco, “desenvolver, esclarecer e modificar conceito e ideia, tendo em 

vista a formulação do problema”. (GIL, 2008),  

Para confrontar dados teóricos, fez-se uma pesquisa de campo, fazendo uso 

da entrevista como instrumento de coleta de dados. O público alvo foram três mães 

de crianças, com idade entre três a cinco anos de idade. Nesta entrevista, foram 

realizadas questões abordando os temas: estímulo da família, idade para 

alfabetização, uso das tecnologias, comportamento/hiperatividade.  

A pesquisa foi desenvolvida entre os meses de setembro/outubro/novembro 

de 2018. Os dados foram tabulados e serão apresentados na análise a seguir, em 

forma de um quadro comparativo entre os membros participantes e de seus 

excertos.  

 

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir da entrevista realizada com três participantes, foi possível verificar 

como ocorre o desenvolvimento da criança através de estímulo familiar, idade para 

alfabetização, uso das tecnologias e comportamento/hiperatividade.  

Na primeira questão da entrevista, procurou-se saber, se a criança tem um 

desenvolvimento natural e certo para aprender, ou se caso precisa ser estimulado 

para que isso ocorra. Assim no relato deveriam mostrar alternativas que auxiliam 

esse processo. As repostas foram organizadas no quadro abaixo. 



 

 

QUADRO 1: ESTÍMULO DA FAMÍLIA 

Participante 1 
 
[...] estímulo cabe a família, escola e 
professores. 
[...]  identificação de objetos, uso de 
livros e brinquedos [...] cobrar,  olhar 
para o rosto, e ouvir com atenção. 
[...] reflete na aprendizagem. 

 

Participante 2 
 
[...] desenvolve naturalmente, 
tem o seu tempo, e são 
diferentes umas das outras. 
[...] ajudo ele, brinco junto. [...] 
ensino o que é certo e errado. 
[...] a criança precisa viver a 
infância e aproveitar esta fase. 
  

Participante 3 
 
Ocorre de forma natural, e 
cada criança tem o seu 
próprio tempo[...]. 
[...] atividades e 
brincadeiras. 
[...] precisam de um 
estímulo maior da família.  

Fonte:Dados da Pesquisa, 2018.  

 

Pode-se perceber que as três participantes acreditam que a criança deve ser 

estimulada, e entendem que as crianças não são iguais e que cada uma tem o seu 

tempo para se desenvolver, mas concordam com um ambiente que as estimule.  

Sendo assim, conforme relatos, associam-se que cada criança é diferente e 

desenvolvem-se por estímulos de alguém. Conforme Piaget (1964, p. 94), “o sujeito 

é um organismo que possui estruturas e que, ao receber os estímulos do meio, dá 

uma resposta em função destas estruturas” 

Na sequência, procurou-se saber se no processo ensino-aprendizagem, 

existe uma idade certa para aprender a ler e escrever, e se é o professor e família 

que induzem grande importância nesse processo de etapas do desenvolvimento. 

 

QUADRO 2: IDADE PARA ALFABETIZAÇÃO 

Participante 1 
 
[...] precisa aprender as 
coisas de mundo para 
depois se alfabetizar. 
[...] inicía por volta de 5 a 6 
anos.  
[...] trabalho contínuo [...] 
 A família deve estar 
presente desde o seu 
nascimento. 
 

Participante 2 
 
[...] o desenvolvimento é de forma 
natural. 
[...] toda criança é diferente e 
aprende no seu tempo, [...] 
adiantar o desenvolvimento dele 
pode causar problemas. 
[...] família também é muito 
importante neste processo, [...] 
família e a escola tem que andar 
juntas [...] e garantir o 
aprendizado das crianças. 

Participante 3 
 
[...] cada uma é diferente e tem o 
seu próprio tempo para aprender. 
A família também deve incentivar, e 
não somente a escola, a escola 
precisa do apoio dos pais neste 
processo que é muito importante 
na vida da criança. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.  

 

Sobre a idade para a alfabetização das crianças, percebe-se que a 

Participante 1 acredita que inicia antes dos cinco anos, para a criança aprender, já a 

Participante 2 e a Participante 3 acreditam que o desenvolvimento ocorre de uma 

forma natural.  



 

 

Conforme, a Resolução CNE/CEB Nº 5/2009 art. 5º, § 2º, “é obrigatória a 

matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até 31 de 

março do ano em que ocorrer a matrícula”. Este momento de escolarização é 

fundamental como processo de estímulo ao seu desenvolvimento para o 

aprendizado, pois seu foco é desenvolvimento integral da criança, em seu aspecto 

cognitivo, físico e sócio emocional. A idade sugerida para que a criança, esteja 

plenamente alfabetizada é ao final do 3º ano escolar, por volta dos 8 anos de idade.  
As três participantes afirmam que a família é muito importante neste 

processo, precisa estar ao lado da criança apoiando e incentivando neste 

desenvolvimento. Pois a família contribui muito para o trabalho do professor em sala 

de aula. 

No quadro três está o depoimento sobre as tecnologias na vida das crianças.  

 

QUADRO 3: USO DAS TECNOLOGIAS 

Participante 1 
[...] tem tv á cabo e 
nos final de semana usa a 
internet, na cidade. 
[...] é bem controlado. 
[...] estimulam, por que 
apresentam muita coisa 
diferente, como falas 
educativas dos 
personagens. 
[...] Tem suas vantagens e 
desvantagens. 

Participante 2 
[...] usa diariamente, controlo 
tempo e o que ele assiste. 
[...] conteúdo adequado para a 
idade dele. 
[...] fico atenta no que assiste. 
  

Participante 3 
[...] controlo o tempo em que ele tem 
acesso, e atenta ao que ele está 
vendo. 
[...] Depende do conteúdo, pois, a 
internet está cheia de coisas 
inadequadas para as crianças, mas  
[...] as tecnologias estão presentes em 
nossas vidas e é uma excelente 
ferramenta que devemos saber utilizar. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.  
 

Couto 2013, explica, que essa intimidade infantil com as mídias digitais é 

potencializada pelo fato de que, como as crianças, as máquinas, programas e 

linguagens de informática e comunicação são dinâmicas, velozes, interativas e de 

fácil acesso.  

Sobre o uso das tecnologias, todas as participantes relatam que seus filhos 

têm acesso, porém todas têm o conhecimento de que é preciso ter muita cautela 

sobre este assunto, pois pode ser perigosa ou inadequada a idade de cada criança. 

Todas dizem que controlam o tempo de uso e de acesso. 

No quadro a seguir, fala sobre o comportamento das crianças, da pressão 

feita a eles causando stress e irritação. 

 

 



 

 

QUADRO 4: COMPORTAMENTO 

Participante 1 

[...] comportamento, irritabilidade 
por não falar e nem conseguir se 
expressar. [...] agitado, mas 
melhorou depois que foi na 
fonoaudióloga. 
 [...] existe stress infantil. [...] 
maneira de agir, e pelas 
cobranças[..]   
 [...] precisa desenvolver suas 
fases de acordo com seu tempo, 
com auxílio da família e da 
escola. Adiantar fases leva ao 
stress e mal desempenho. 

Participante 2 

[...] pode ser ocasionado pela 
vida corrida que se leva, [...] 
devido ao tempo que 
precisam brincar, se divertir a 
aprender. [...] pressão em 
cima deles para que eles 
aprendam, [...] pode 
ocasionar o stress infantil. 
[...] pode prejudicar no seu 
aprendizado e no seu 
desenvolvimento. 

Participante 3 

[...] existe, mas não sei como isso 
pode ser ocasionado, talvez por 
ficar sobrecarregada ou por ter 
pouco contato com a família 
devido a correria do dia-a-dia. 
[...] causa por querer antecipar o 
desenvolvimento da criança. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.  

 

Sobre comportamento, todas acreditam que o stress infantil existe devido a 

algum fator. As participantes 1 e 2 dizem que é ocasionado por uma pressão para 

que a criança aprenda, já a participante 3 acredita que ocorre pela falta de tempo e a 

sobrecarga em cima da criança.  

Assim as participantes dizem que antecipar o desenvolvimento da criança 

pode gerar prejuízos, mal desempenho e o stress infantil.e quem afirma isso é Lipp 

(2004, p. 16) quando cita que: “O Stress é uma reação do organismo diante de 

situações ou muito difíceis ou muito excitantes, que pode ocorrer em qualquer 

pessoa, independentemente de idade, raça, sexo e situação socioeconômica”.  

Segue-se, as considerações acerca de todo este estudo e pesquisa de 

campo.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo inicial deste estudo era compreender como ocorre o 

desenvolvimento infantil e os prejuízos que podem ser gerados a partir da alteração 

das etapas do desenvolvimento infantil.  

Para tanto, foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica acerca da 

história da infância até a evolução da sociedade atual. Entendeu-se que a infância é 

uma fase essencial da vida humana e que é socialmente construída.  

Outro objetivo foi conhecer as principais teorias do desenvolvimento infantil 

verificando como acontece este processo. Especialmente a partir das teorias 

sociointeraciostas, compreendeu-se os aspectos cognitivos, físico e motor, a partir 



 

 

das principais teorias pedagógicas do desenvolvimento infantil, de Piagent, Vigostky 

e Walon. Estes autores argumentam que, mesmo existindo etapas do 

desenvolvimento, cada criança possui um tempo para este, a partir do contexto 

social em que vive.  

Também procurou-se compreender de que forma os fatores externos podem 

interferir nas etapas de desenvolvimento infantil e quais os prejuízos deste processo 

para seu crescimento social, afetivo e escolar da criança. Identificou-se como fatores 

interferentes neste processo: os meios tecnológicos em excesso, a existência do 

stress infantil, antecipação do processo de alfabetização.    

Através da Pesquisa de Campo foi possível ter contato com mães e perceber 

como acontece a estimulação da criança em seu desenvolvimento bio-psico-social. 

É visível que as crianças estão sendo influenciadas pelo meio em que vivem, visto 

que a realidade social da Modernidade, sugere aspectos que possam interferir no 

desenvolvimento infantil. Por isso, acredita-se que é de suma importância estimular 

as crianças a partir do seu interesse, sem excessos no tempo de cada criança, e 

que se tome cuidado para que este desenvolvimento não seja prejudicado 

respeitando o tempo e a individualidade de cada  criança. 
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A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA ACEITAÇÃO DO DEFICIÊNTE PELAS 

FAMÍLIAS 
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RESUMO: No presente estudo procurou-se, através de levantamento 
bibliográfico, leitura e análise de várias obras de diferentes autores, apresentar 
aspectos relevantes sobre a trajetória histórica da aceitação do deficiente pelas 
famílias. Além da pesquisa bibliográfica acerca do tema, foi realizado também 
um estudo de caso por meio de entrevista semiestruturada com duas famílias 
com o objetivo de investigar como reagiram ao receber a notícia que seus filhos 
nasceriam com algum tipo de deficiência e o que irão relatar sobre seus filhos. 
Os resultados obtidos nas entrevistas coincidem com a teoria pesquisada, e 
também permitem constatar a importância do apoio quando a defender os 
direitos das crianças com necessidades especiais e o apoio necessário dessas 
famílias para com seus filhos. 
 
Palavras-chave: Deficiência. Família. Aceitação dos filhos. Inclusão. 
 
 
ABSTRACT: In the present study, through a bibliographic survey, reading and 
analysis of several works by different authors, we presented relevant aspects 
about the historical trajectory of the acceptance of the handicapped by the 
families. In addition to the bibliographic research on the subject, a case study was 
also conducted through a semi-structured interview with two families with the 
objective of investigating how they reacted when receiving the news that their 
children would be born with some type of disability and what they will report about 
their children. The results obtained in the interviews coincide with the theory 
researched and also show the importance of support when defending the rights 
of children with special needs and the necessary support of these families 
towards their children. 
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Nesse trabalho abordaremos a trajetória histórica da aceitação da 

deficiência pelas famílias, apresentando que durante boa parte da história da 

humanidade essas famílias não aceitavam as suas crianças com algum tipo de 

deficiência, que na antiguidade as crianças que nasciam com deficiências eram 

vistas como pessoas amaldiçoadas, como uma forma de crença por que a 

população daquela época acreditava que a dita maldição dessas crianças 

passaria para as outras gestantes. Por causa dessa não aceitação, as crianças 

portadoras de deficiência acabavam sendo discriminadas, escondidas e até 

mesmo mortas para não aparecerem perante a sociedade.  

Abordaremos também o estatuto do portador de deficiência, Lei 

13.146/2015 que apresenta claramente o direito que o deficiente tem de 

frequentar a escola de ensino regular com qualidade e de ter atendimento 

educacional especializado.  

A partir de movimentos a favor da inclusão e da publicação do estatuto, 

as pessoas portadoras de deficiência foram obtendo outras conquistas, como 

espaços nas escolas, no mercado de trabalho e na sociedade de forma geral. É 

certo que essas conquistas precisam ser ampliadas e melhoradas, mas já são 

consolidados os direitos dos portadores de deficiência e reconhecidos 

legalmente.  

Além disso, o presente trabalho de pesquisa apresenta o resultado da 

pesquisa de campo, descrevendo como a família reage no processo de 

aceitação de seus filhos que apresentam alguma deficiência, abordando como 

os membros da família criam expectativas positivas em relação ao nascimento 

de seu bebê e, a partir do momento em que o filho nasce portador de deficiência, 

como reagem inicialmente a esse fato e como agem depois, No cotidiano, diante 

dessa realidade, num processo longo e constante de aceitação. 

A partir dessa pesquisa bibliográfica e da análise das entrevistas 

realizaremos uma comparação com a fundamentação dos referenciais teóricos 

e no discurso dos sujeitos da entrevista. 

O problema que motivou a presente pesquisa surgiu quando, a partir dos 

estudos realizados através dos autores como Corrêa (2010) e Sassaki (2005), 

cada vez mais se percebe a evolução da aceitação quando se trata sobre os 

filhos com deficiência nas famílias, abordando a necessidade e a importância de 

se trabalhar a aceitação das crianças com deficiência na família. 



Partindo deste ponto de vista surge a questão a ser respondida: como é 

a aceitação das famílias em relação aos filhos portadores de deficiência?  

O problema exposto por essa pergunta nos motivou a investigar o tema, 

com o intuito de ampliar e aprofundar o conhecimento sobre o mesmo.  

A ideia de pesquisar esse tema surgiu desde o segundo ano de 

faculdade quando tivemos uma matéria que relatava brevemente sobre como os 

filhos com deficiência na antiguidade eram tratados desde o nascimento, isso 

nos instigou, pois nos deixou com um gostinho de querer saber mais, saber por 

que a não aceitação, como as pessoas e as famílias foram se adaptando com 

os deficientes. 

Com decorrer do tempo, sempre havia algo, uma fala, um relato, 

exemplos e acontecimentos sobre as crianças com deficiência e o tratamento 

recebido pelas suas famílias. Assim começamos a voltar o olhar sobre as 

famílias, sobre o quanto era difícil para elas aceitarem seus filhos que até então 

esperavam ser a sua motivação de vida, mas que, ao nascerem, mudaram 

completamente suas expectativas.  

Desta forma, procuramos entender como ocorreu ao longo da história à 

aceitação e a adaptação das famílias ao receberem um filho "imperfeito", e 

procuramos entender como as famílias reagiam ao se deparar com uma criança 

"anormal", e o que fazem para não desistir, pois entendemos que a desistência 

é algo impensável, uma vez que o apoio e a aceitação das famílias são 

imprescindíveis para ajudar dos demais membros da sociedade a aceitarem 

também a diversidade. Procuramos então investigar a luta das famílias por 

atendimento e acima de tudo por conquistar espaço para essas crianças na 

sociedade.  

O interesse em nos aprofundar sobre o tema surgiu também a partir da 

nossa experiência nas escolas, pois trabalhamos com crianças que possuem 

algum tipo de deficiência e podemos ver de perto qual é o olhar das famílias 

sobre seus filhos, relatos e acontecimentos que nos mostravam muitas vezes a 

dificuldade da aceitação das suas limitações. 

Essa pesquisa será muito importante para reconhecermos que todos nós 

somos diferentes, e que a deficiência não precisa ser escondida pelas famílias, 

pois, é com ela que temos o suporte maior para desenvolver essa criança que 

possui suas limitações.  



Além disso, em uma de nossas disciplinas no decorrer do curso de 

pedagogia, assistimos o filme Como Estrelas na Terra, que relatava 

perfeitamente nosso tema. Isso nos emocionou e nos tocou muito, pois o filme 

nos mostra a realidade e os erros cometidos por nós, o que muitas vezes 

acontece no dia-a-dia, sem percebermos. Enfim isso tudo fez com que 

tivéssemos um novo olhar para esse tema, sobre o qual estamos descobrindo 

novos horizontes.  

Ao final desse trabalho de pesquisa, esperamos contribuir para que as 

famílias e, consequentemente, a sociedade de forma geral, melhorem o seu 

modo de ver e modifiquem a forma como aceitam as pessoas portadoras de 

deficiência. Contribuir com uma nova forma de concepção de aceitação, para 

que as famílias que sonham com um filho “perfeito” possam ajudar no 

desenvolvimento do filho “real”, portador de deficiência.  

Como consequência, esperamos também fazer com que o leitor analise 

e repensem suas atitudes perante essas pessoas que enfrentam a batalha do 

dia-a-dia para ajudar seus filhos a serem aceitos na sociedade, mostrando que 

o melhor lugar para a criança é onde ela é aceita, onde as suas necessidades 

sejam respeitadas e onde ela seja atendida dentro de suas limitações. 

Enquanto educadoras e acadêmicas do Curso de Pedagogia, ainda que 

a presente pesquisa seja sobre a aceitação dos pais, consideramos importante 

ressaltar para o leitor que a escola deve estar preparada para amparar crianças 

com deficiência, adaptando seus materiais, suas formas de ensino e ajudar as 

famílias que muitas vezes não conseguem ver que seu filho possui limitações, 

que precisa de amparo e apoio quando for necessário. 

O objetivo da presente pesquisa é investigar como acontece a aceitação 

das crianças com deficiência pelas famílias. Para alcançá-lo, foram estipulados 

como objetivos específicos: 

 

 Descrever a trajetória histórica de aceitação da criança com deficiência. 

 Entender a aceitação e a reação das famílias que possuem filhos com 

deficiências; 

 Conhecer ações desenvolvidas que incentivem a aceitação das crianças 

com deficiência pelas famílias; 



 Analisar a relação da inclusão e da integração das crianças com deficiência 

no meio social; 

 Entrevistar familiares que possuem crianças com deficiência na sua família; 

 Analisar como as crianças com deficiências se sentem ao serem excluídas 

ou incluídas ao ambiente escolar. 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo foram à 

pesquisa bibliográfica e a entrevista com as famílias, usando como técnica para 

melhor resultado o questionário semiestruturado. 

Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o 

levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o 

pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um 

determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na 

manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada como o primeiro 

passo de toda a pesquisa científica. 

Conforme Lakatos (1985), a entrevista é um encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. 

Nossa pesquisa será de cunho qualitativo que se refere a uma 

investigação científica visando o objeto analisado, ou seja, uma pesquisa que dá 

mais espaço para o entrevistado expor seus pensamentos e ideias, sem se fazer 

necessário respostas objetivas. 

Ao final das entrevistas das duas famílias será feita uma comparação de 

respostas e uma análise do discurso dos sujeitos envolvidos na pesquisa com 

intuito de investigar a realidade de cada família.  Assim poderemos entender 

como é a aceitação ou rejeição dessas famílias investigadas em relação à 

criança que nasce com deficiência, e estabelecer uma comparação entre a teoria 

apresentada na pesquisa bibliográfica e a realidade encontrada na prática das 

famílias entrevistadas.  

 

 

2 - A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA ACEITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA PELAS 

FAMÍLIAS 



 

Na história da humanidade, pessoas com algum tipo de deficiência eram 

discriminadas pela sociedade e até mesmo pelas pessoas ao seu redor, não 

eram respeitadas, nem tratadas de maneira adequada, mas sim tratados 

maldosamente e preconceituosamente.  

As crianças que nasciam com algum tipo de deficiências eram mortas, 

com o intuído de não existir na sociedade, pois as pessoas “normais” achavam 

que acabariam terminando com as pessoas deficientes, e que não incomodariam 

mais, uma vez que eram vistos como seres não produtivos que atrapalhavam a 

sociedade e não contribuíam com a mesma.  

De acordo com os relatos de Correa (2010), as divergências eram 

costumeiras no que se refere ao modo de tratar as pessoas com deficiências. 

Em alguns lugares elas eram mortas, em outras consideradas “possuídas por 

demônios’’, precisando então de 4“purificação”.  

Durante muito tempo, os sentimentos com relação aos deficientes 

tinham valores diversificados, uma mistura de piedade e compaixão, cuidados e 

abandonos, perseguição e proteção.  

Essas pessoas não tinham sequer oportunidade na sociedade, assim 

que nasciam já eram mortas ou proibidas de desfrutar da vida social, como 

descreve CORREA (2010):  

 

A história da Educação especial ou das pessoas com 
necessidades Especiais, da antiguidade ate a Idade Média, 
mostra que o extermínio e o preconceito marcaram 
profundamente a vida dessas pessoas que, quando 
sobreviviam, não tinham alternativas senão a vida a margem da 
sociedade. Mesmo que acontecesse sob o véu do abrigo e da 
caridade, a exclusão era o caminho naturalmente praticado 
naquela época (Maria Ângela Correa, 2010 Pg. 10). 

 

 As famílias escondiam seus filhos, com medo, vergonha, 

arrependimento de ter uma criança assim na sua descendência. As pessoas 

portadoras de deficiência eram consideradas como inúteis, que serviriam 

somente para incomodar e que não teriam função alguma na sociedade, pois 

                                                           
4 Purificação: eram purificadas por demônios, onde deveriam ser exterminadas, mortas, pois era 
maldição. As deficiências eram causadas por espíritos e forças sobrenaturais, vistos como seres diabólicos 
dotados de poderes malignos, incapaz de viver. 



iriam precisar de ajuda o tempo todo e com isso seriam pessoas incapazes de 

desenvolver algum tipo de aprendizagem ou se tornarem sujeitos produtivos. 

 

 

3 - ACEITAÇÃO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA PELA SOCIEDADE 

  

Como temos visto a deficiência na antiguidade era um dos assuntos 

nada fácil de ser falado, muito menos discutido, e menos ainda enfrentado, mas 

a história da deficiência foi tomando rumo ao decorrer dos anos, e na idade 

moderna a sociedade passou a aceitar essas pessoas. Agora já podemos 

perceber a diferença desses indivíduos no meio social, isto por que a cidadania 

e os direitos humanos estão dando apoio para a aceitação desejada dos 

deficientes na sociedade. Assim ANDRADE (2000) afirma que:  

 

Durante muito tempo as pessoas portadoras de deficiência 
estiveram em situação de manifesta sujeição, que chegou a 
criar, até, condições de marginalidade. O movimento 
reivindicatório teve início quando começou seu processo de 
autovalorização e elas passaram a se reconhecer como 
integrantes de um grupo. (Denise Lapolla de Paula Andrade, 
2000, p.10.)  

 

A escola tem um papel importante na aceitação da criança com 

deficiência na questão da socialização, por que ela deve propiciar o 

conhecimento dos educadores quanto à necessidade da criança portadora de tal 

deficiência no espaço de sala de aula, levando materiais, brincadeiras e 

atividades que estejam de acordo com a capacidade de a criança interagir com 

os demais colegas. 

Ao longo dos anos pode-se perceber que muitos alunos com deficiências 

que chegam à escola com dificuldade de interação, em determinado tempo 

passam a ter uma ótima convivência com os companheiros. Isso porque a escola 

tem que estar preparada para receber alunos com deficiência e saber tratar as 

diferenças, pois faz parte do processo de aprendizagem e desenvolvimento 

escolar, seja ela de cor, raça, sexo e gênero. Soares apud Gil (2001) ressalta:  

 

Hoje na tentativa de assegurar a permanência de algumas 
crianças com necessidades especiais no ensino regular, 



percebo mais fortemente a importância de um trabalho junto às 
mães da população de baixa renda, uma vez que pobreza, 
infelizmente, está associada à falta de escolaridade e de acesso 
a determinadas informações, visando ao esclarecimento acerca 
da deficiência de seus filhos. (Soares apud Gil, 2001) 

  

No nosso cotidiano, encontramos famílias que não aceitam o fato de que 

seu filho tem limitações, acreditando que seu filho não tem dificuldade alguma, 

o que é mais grave ainda.  Os pais ou responsáveis que não aceitam a 

deficiência dos filhos ou não acreditam em suas habilidades para ir além das 

limitações, evitam que este tenha acesso à estimulação e ao acolhimento 

especializado que eles necessitam. 

Sendo assim, se os pais propiciarem que seus filhos frequentem as 

escolas, os mesmos poderão perceber que eles são capazes de superar 

algumas dificuldades, como por exemplo, o medo do contato com pessoas 

estranhas e fora do seu cotidiano. 

 

 

4 - O ESTATUTO DO DEFICIENTE 

 

É importante ressaltar que dia 06 de julho de 2015, foi aprovada a Lei 

13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nomeada 

como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que defende os cidadãos que 

nasceram com algum tipo de deficiência.  

Com o passar dos tempos esta lei foi se aperfeiçoando e como princípio 

fundamental a inclusão social e a cidadania passaram a ser primordial para 

defender a pessoa com deficiência, pois ela passa a ter melhores condições de 

acesso quando se trata da educação e saúde desses indivíduos. 

Sassaki (2005, p. 21) afirma que inclusão implica em aprimorar os 

sistemas sociais, que sejam extintos os fatores que excluíam pessoas do seu 

meio e mantinham afastadas aquelas que estiveram excluídas.  

A inclusão permite que a sociedade se estruture, ao se adaptar para 

receber as pessoas com deficiência. Devem ser eliminadas as barreiras que 

discriminam os sujeitos da sociedade, sejam elas, metodológicas, atitudinais ou 

instrumentais. 



 

[...] a inclusão é um motivo para que a escola se modernize e os 
professores aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a 
inclusão escolar de pessoas deficientes torna-se uma 
consequência natural de todo um esforço de atualização e de 
reestruturação das condições atuais do ensino básico. 
(MANTOAN,1997, p.120) 

 

Ensinar as crianças inclusas é um grande desafio, pois, não é algo fácil 

e nem tampouco simples, exige esforço e dedicação por parte de quem ensina, 

ensinar essas crianças não é algo impossível de se realizar, e muitas vezes não 

sabemos o que ensinar para eles, mas basta ter vontade e prazer em ver o 

desenvolvimento do aluno, buscar novos conhecimentos, estudar e aprofundar 

sobre o que ensinar e como ensinar os alunos.  

Por isso é muito importante que os alunos tenham dentro da sala de aula 

profissionais qualificados e com formação adequada para dominar os conteúdos 

e, além disso, os professores precisam de metodologias de ensino adequadas 

para os tipos de deficiências que aparecerão no decorrer de suas aulas para 

poder ensinar as crianças que exige mais atenção, por este motivo é que a 

escola que deve possibilitar está formação.  

A partir disto é preciso que a escola com uma proposta pedagógica 

garanta soluções e trabalhos educativos diferenciados para ajudar a garantir 

educação de qualidade e gerar desenvolvimento dos potenciais dos alunos com 

necessidades especiais. 

Com o tempo a inclusão foi ganhando espaço na sociedade, e 

atualmente todos os cidadãos têm direito de acesso à educação, de ir e vir, de 

frequentar espaços e locais desejados.  

Para Sassaki (2003), a inclusão é um processo bilateral. O autor afirma 

que 

 

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, 
em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades 
especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir 
seus papeis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um 
processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a 
sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir 
sobre soluções e efetivar equiparação de oportunidades para 
todos. (SASSAKI, 2003, p.41) 

 



Conforme citação a cima ainda há muitas pessoas com deficiência que 

são excluídas, mas que aos poucos a sociedade busca compreender as 

dificuldades e barreiras do outro, ajudando sempre que possível às pessoas 

portadoras de deficiência seja com gestos de solidariedades ou com apoio em 

suas barreiras rotineiras do dia a dia. 

Neste contexto é preciso que a população seja alertada através de 

conversas sobre a exclusão para com essas pessoas, pois nos dias de hoje há 

diferença em tudo o que se faz, cada ser humano tem sua forma de vida e cada 

um tem seu modo de ser, de falar, de se vestir e de se relacionar com outras 

pessoas. 

 

 

5 - E A FAMÍLIA COMO FICA? 

 

Com a espera de um filho os pais da criança ficam ansiosos e criam 

expectativas de como vai ser o futuro de seus filhos, de qual será a sua profissão, 

quando vai se casar, formar família, enfim, planejam desde o tempo em que a 

criança está no ventre da mãe até quando conseguem manter seus filhos junto 

deles. Mas quando a expectativa não se torna o esperado, por que receberam a 

notícia de que o filho que tanto esperavam nasce com algum tipo de deficiência 

que irá afetar sua realidade, e a de seus pais, a história muda. 

Segundo Buscaglia (1992), a forma como o aviso é apresentado, a 

atitude da pessoa que faz a comunicação e o tipo de notícia fornecida 

determinará grande parte da reação. Na verdade, assim como ninguém está 

pronto para receber uma notícia "ruim", também dificilmente alguém se prepara 

para dar essa mesma notícia. Portanto, segundo Amiralian & Becker (1992), 

cabe aos profissionais:  

 

Acolher as expressões de sentimentos dos pais, desde as 
fantasias mais negativas, como a expressão do desejo de morte 
e abandono do bebê, às mais realistas, como a depressão e a 
elaboração do luto; incrementar o vínculo mãe-bebê, mas 
também os outros vínculos do sistema familiar, como o conjugal, 
parental e o fraterno, evitando a cristalização de uma reação 
simbiótica entre mãe e filho. (AMIRALIAN & BECKER, 1992, p. 
51) 

 



É compreensível que quando se percebe que o filho nasceu com algum 

tipo de deficiência os sentimentos se abalem, pois todo o planejamento, 

ansiedade, curiosidade se tornam em vão. Os pais começam então uma longa 

jornada de aceitação e reabilitação de suas rotinas com seus filhos para poderem 

auxilia-los nos momentos em que mais precisarão como na inclusão das escolas 

sendo essas especiais ou comuns e na vida em sociedade.  

É preciso muita força de vontade por parte dos responsáveis da criança, 

pois se os pais não derem apoio e estrutura para os filhos eles não conseguirão 

enfrentar a vida social, as diferenças e as dificuldades da aceitação no dia-a-dia. 

 

 

6 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Para enriquecer ainda mais nosso artigo realizamos entrevistas para 

responder algumas inquietações. Essas entrevistas foram feitas com duas 

famílias, ambas com pais de crianças com deficiências, no município de 

Saudade do Iguaçu. 

Utilizamos o modelo de pesquisa semiestruturada, pois assim 

conseguimos garantir uma entrevista mais uniforme para todos. Além disso, 

criamos um roteiro estratégico, para obter o máximo de informações com o 

mínimo de perguntas possíveis. De acordo com BOGDAN & BIKLEN (2010), 

“uma entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do 

próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia 

sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”. 

As entrevistas com as duas famílias foram desenvolvidas em uma Escola 

Municipal, pessoalmente, utilizando-se de gravações de voz, caneta e papel para 

registrar as respostas das perguntas. 

Avaliando que, numa análise qualitativa de dados, o pesquisador busca 

compreender, interpretar, como defende AMADO (2000), “algo a partir do que os 

sujeitos da investigação lhe confiam”, procura-se, a partir das narrativas dos 

sujeitos, uma interpretação acerca do objeto de estudo do presente trabalho, 

interpretação essa que se construiu a partir dos objetivos traçados, das 



perguntas lançadas pela entrevistadora e de recortes do discurso da 

entrevistada, o que possibilitou a seguinte análise dos dados: 

A primeira entrevistada é mãe de um menino de cinco anos de idade que 

nasceu com a deficiência nomeada de Autismo. A segunda entrevistada é mãe 

de uma menina de doze anos de idade, que nasceu com a deficiência Autismo 

Atípico5, sendo que nenhuma das mães tem formação em alguma área. 

 A deficiência é vista pelas entrevistadas como um processo que se 

necessita aprender, que junto procura identificar as dificuldades de 

aprendizagem de seus filhos podendo ajudar nas potencialidades. Uma das 

entrevistadas relata que seu filho é uma criança normal, que faz de tudo e é 

inteligente. Já a outra mãe relata que a filha não tem problema, só que na escola 

ela não tem reação nenhuma quanto às atividades realizadas pelos professores. 

Quando perguntado às entrevistadas se seu filho frequenta alguma 

escola especial, a primeira citou que sim, ele estuda no período da manhã na 

escola regular e a tarde na escola especial, e que isso é muito importante, pois 

ele aprende muito, e esse é o lugar certo para ele, a segunda mãe. A outra mãe 

explicou que sua filha não frequenta a escola especial, apenas a escola regular, 

e no outro período ela fica em casa, relatando que “não aceito ela ir à escola 

especial, até por que não tem o motivo para ela ir, pois é uma menina normal, 

não necessita de ir à escola especial, ela vai somente à escola regular” [SIC]. 

A primeira entrevistada explicou a importância que tem para ela a escola 

especial, pois lá tem professores são capacitados para ensinar os alunos, 

afirmando que 

 

Não sei o que seria sem esses professores, na escola especial 
tenho de tudo que um aluno necessita para aprender eu aceito 
com todas as palavras meu filho ir, pois sei que irá aprender e 
terá um rendimento ótimo. [SIC] 

 

                                                           
5 É um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos três primeiros anos de vida e 
compromete as habilidades de comunicação e interação social. A criança com autismo atípico não 
desenvolve relacionamento sociais normais.  



A segunda entrevistada relata que a escola normal é muito melhor do 

que a escola especial e tem muitos professores capacitados para atender a 

necessidade de sua filha e que nem tem o porquê de ir a uma escola especial.  

Quando perguntado sobre o que os pais sentem quando alguém fala 

perto sem perceber, afirmando que seu filho é incapaz de algo, a primeira afirma 

que ficaria na sua, mas se falar para ela mesma, afirma que seu filho é um anjo 

que caiu do céu e que é capaz de muitas coisas, até mesmo mais do que uma 

criança normal, pois tem uma inteligência fora do comum, relatando que “meu 

filho pode ser incapaz de algumas coisas, mas capaz de milhares de outras, pois 

tem uma inteligência, como qualquer criança normal tem, até não sei se não é a 

mais do que uma criança normal” [SIC]. 

A segunda mãe afirma que não falaria nada se alguém lhe dissesse que 

seu filho é incapaz, até por que, “minha filha é capaz de fazer de tudo, é uma 

criança normal, não tem o porquê de ficar falando que não seria capaz” [SIC]. 

A primeira família entrevistada aceita o fato de seu filho ter uma 

deficiência, e sempre estão acompanhando em tudo que for preciso. Ele 

frequenta fonoaudióloga, psicóloga, médicos e professores especializados, 

estuda na escola especial e na escola regular. 

Já a segunda família não aceita, afirmando que a filha é uma garota 

normal, e que não estaria respondendo a essa pergunta. 

Ao perguntar para as entrevistadas se, enquanto pais, acreditam que o 

professor deve ir à busca de novos conhecimentos sobre deficiência de seu filho, 

se consideram isso necessário ou se não muda em nada para dar aula para o 

seu filho de forma que venha ajudar e auxiliar para aprendizagem dele, as duas 

entrevistadas ressaltam que não têm do que reclamar dos professores que 

atendem seus filhos tanto na escola regular quanto na especial, ambos sempre 

estão buscando novos conhecimentos. Afirmam que “quando falamos de 

professor estamos muito bem amparados, pois passam um conhecimento bem 

amplo e aprofundado, não tenho do que reclamar. Os professores são como pais 

para nossos filhos” [SIC]. 

Essa pesquisa permitiu observar a grande importância da aceitação e 

também a não aceitação do filho com deficiência pela família, em vista da sua 

importância no desenvolvimento de todas as capacidades e o enfrentamento das 

dificuldades que a criança possa apresentar no decorrer da sua trajetória, 



mostrando que, através de intervenção, como a aprendizagem pode tornar-se 

significativa quando os pais auxiliam e aceitam seus filhos como eles são. 

Revelou que, aceitando o filho como ele é, você o está ajudando a ter uma 

aprendizagem de qualidade e um bom desenvolvimento. Quando eu aceito eu 

estou ajudando ele ser uma pessoa bem sucedida. 

 

 

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de toda a pesquisa realizada é possível considerar que os pais 

jamais devem tratar seus filhos de forma indiferente por ele ter uma determinada 

deficiência, assim também se pode perceber que nas escolas os professores de 

Educação Especial ou Educação Regular devem trabalhar de forma igualitária 

para com todos seus alunos, o que deve ser diferente é a forma com que se 

desenvolve o conhecimento pois, alguns alunos demoram um tempo a mais para 

aprender enquanto outros aprendem de forma mais rápida. 

Os direitos e conquistas das pessoas com deficiência fizeram-se 

possíveis através das políticas de inclusão social contendo como principal 

referência a Constituição de 1988 que garante às pessoas com deficiência seus 

direitos, tendo como objetivo a busca constante da igualdade com as outras 

pessoas. 

A pesquisa bibliográfica e as entrevistas realizadas demonstram ser 

necessário que os pais estejam sempre acompanhando a vida dos seus filhos, 

seja nas escolas ou na vida social, porque desde o seu nascimento até a fase 

adulta os filhos precisarão do auxílio dos pais ou responsáveis, e é 

importantíssimo os pais se preocuparem com a aprendizagem de seus filhos. 

Essa pesquisa permitiu observar a grande importância da atuação da 

família no processo de aprendizagem dos filhos com deficiências, mostrando que 

o filho perfeito não morreu que este filho é e deve ser tratado como qualquer 

outra criança, recebendo amor, carinho e principalmente respeito. 

Por meio das duas entrevistas é possível perceber que uma das famílias 

aceita a deficiência do seu filho e faz o máximo possível para ajudá-lo nas 

dificuldades do dia a dia, sendo que na segunda família é evidente que os pais 

não aceitam a deficiência de sua filha, relatando constantemente que ela é uma 



criança normal e que não precisa de apoio e acompanhamento de especialistas, 

nem tampouco frequentar a escola especial. 

Portanto, a pesquisa bibliográfica juntamente com a pesquisa de campo 

mostra a realidade que vivem as famílias que tem filhos com algum tipo de 

deficiência, e isso nos motivou a conhecer ainda mais sobre o tema abordado, 

descobrindo assim o quão foi e vem sendo difícil para as pessoas portadoras de 

algum tipo de deficiências serem aceitas na sociedade como um todo, pois, se 

para a família já é difícil aceitar que a criança não nasceu como eles esperavam, 

é mais difícil ainda para essas crianças encontrarem espaço na sociedade. A 

aceitação, antes de tudo, deve vir de casa. 
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RESUMO: No ano de 2017 foi sancionada a Lei nº 13.415/2017, também conhecida 

como a Reforma do Ensino Médio, que surgiu da medida provisória nº 746, de 2016. 

Tendo tal reforma como eixo central dessa pesquisa, objetiva-se investigar, 

compreender e problematizar as implicações da alteração na lei e as repercussões que 

tal evento provoca na vida da população civil, a partir de uma cuidadosa análise dos 

artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) que foram 

alterados. A pesquisa também busca investigar a viabilidade das propostas 

apresentadas, principalmente no que tange à proposta da Educação em Tempo Integral. 

Partimos da perspectiva teórico-metodológica do materialismo histórico, para 

compreendermos as relações de poder e intenções por parte do Estado e suas 

implicações para a educação pública do país. Por fim, faremos uma breve discussão 

sobre Educação Integral, como meio de superar a dualidade estrutural, ou seja, a 

educação técnica para a classe trabalhadora e a educação cognitiva para a classe 

burguesa. 

PALAVRAS-CHAVE: Reforma do Ensino Médio. Tempo Integral. Escola Pública. 

Educação Integral. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O intuito desse trabalho é aprofundar as discussões acerca da Lei nº 

13.415/2017, conhecida como reforma do Ensino Médio, a fim de averiguar quais são 

as reais possibilidades e desafios no campo educacional a serem enfrentados diante da 

implementação dessa reforma. 

Objetiva-se, a partir do descrito acima, compreender as entrelinhas de tal 

reforma, relacionando-a com o processo histórico da educação brasileira, a fim de 

verificar, numa perspectiva de longa duração, os avanços e os retrocessos da educação 

brasileira. Busca-se analisar com afinco os desafios e as intenções existentes para a 
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implementação da reforma, que não foram expostos à população, bem como investigar 

de forma reflexiva e crítica, como tal reforma afetará a educação pública, as 

consequências ao longo dos anos tanto para os alunos quanto para a sociedade, e os 

possíveis desdobramentos que tal reforma poderá ter no que se refere aos aspectos e 

reflexos sociais. 

Tais questões citadas visam discutir as implicações das alterações da lei nº 

9.394/96 que regem a educação, verificando as consequências para o acesso ao 

conhecimento produzido histórico e socialmente como forma de superação da dualidade 

estrutural, pela classe trabalhadora, usuária da educação pública e a grande afetada 

pela reforma do Ensino Médio, bem como o que isso acarretará para o desenvolvimento 

da sociedade brasileira, numa perspectiva sociológica, política e filosófica. 

Para investigar os objetivos da classe dominante ao propor uma Reforma 

Educacional que atinge os alunos do Ensino Médio, momento crucial da definição da 

educação intelectual ou técnica, traçamos um caminho metodológico. A realização de 

um trabalho de pesquisa exige muitos cuidados, entre eles pode-se citar, a organização 

sistemática e a seleção dos caminhos que deverão ser percorridos, ou seja, o que 

chamamos de metodologia conforme o que cita Fonseca (2002). Dessa forma: 

A metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido para 

se chegar ao fim proposto pela pesquisa; [...]. A metodologia vai além 

da descrição dos procedimentos (métodos e técnicas a serem 

utilizados na pesquisa), indicando a escolha teórica realizada pelo 

pesquisador para abordar o objeto de estudo. (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 13). 

 

A metodologia que foi utilizada nesta pesquisa é de ordem bibliográfica. A 

pesquisa bibliográfica segundo Heerdt; Leonel (2007, p. 67), “é aquela que se 

desenvolve tentando explicar um problema a partir das teorias publicadas em diversos 

tipos de fontes: livros, artigos, meios eletrônicos, etc”. 

No que se refere à classificação quanto aos objetivos da pesquisa, este 

trabalho caracteriza-se como pesquisa exploratória, que de acordo com Oliveira (2011, 

p. 20), “possibilita aumentar o conhecimento do pesquisador sobre os fatos, permitindo 

a formulação mais precisa de problemas, criar novas hipóteses e realizar novas 

pesquisas mais estruturadas”. 

A natureza desta pesquisa é de ordem qualitativa, conforme Triviños (1987, 

apud Oliveira, 2011 p. 24):  



A abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu 

significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu 

contexto. O uso da descrição qualitativa procura captar não só a 

aparência do fenômeno como também suas essências, procurando 

explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir as 

consequências. 

 

Os instrumentos selecionados para a fundamentação teórica e bibliográfica 

deste trabalho foram em sua grande maioria, artigos que abordam a temática estudada, 

a legislação conhecida como Reforma do Ensino Médio (lei nº 13.415/2017), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 9.394/1996), e artigos sobre o tema 

estudado.  

No que se refere ao procedimento utilizado para a seleção do material de 

pesquisa, que comporia a fundamentação teórica desta pesquisa bibliográfica, foram 

dados preferência para os materiais de ordem crítica e reflexiva, a fim de questionar o 

atual sistema de educação e as mudanças impostas, bem como refletir sobre os 

diferentes pontos de vista sobre o assunto estudado. 

 

 2 EDUCAÇÃO E LUTA DE CLASSES: A DUALIDADE EDUCACIONAL  

O presente artigo tem como embasamento teórico   a aproximação com as 

ideias referentes ao materialismo histórico, conceituado por Karl Marx e Friedrich Engels 

no século XIX. Segundo tal perspectiva, a realidade social seria fruto das relações 

materiais de produção e dos conflitos provenientes desta relação. Tal perspectiva 

reverberou em diversos intelectuais e educadores ao longo do século XX, tornando-se 

um campo expressivo de análise social e científica. Dentre os importantes intelectuais 

que ampliaram os debates iniciados por Karl Marx e Friedrich Engels encontram-se, 

Antonio Gramsci e Dermeval Saviani, os quais discutem e criticam a organização da 

sociedade capitalista e as suas consequências para as classes subalternas, bem como 

abrem espaço para o questionamento sobre o papel da educação, enquanto instituição 

social, dentro da sociedade capitalista.  

Como pode-se observar cada pessoa se embasa nas ideologias que se 

identifica, porém conforme cita Semeraro (2001, p. 101): 

As ideologias podem se tornar tanto um instrumento de dominação 

como de promoção dos grupos subalternos, porque além do poder de 

desagregação, as “ideologias” podem ter uma função “orgânica”, de 

consciência e de “cimento” aglutinador das diversas lutas dispersas no 

universo popular. 



 

As ideologias, como instrumento de dominação, são utilizadas pelas classes 

nomeadas dominantes, que tem por finalidade difundir seus ideais de forma que todos 

da sociedade aceitem como verdade. Já a ideologia como forma de promoção humana, 

provém das classes subalternas como desejo de superar a dominação e exploração. 

Para Marx, que em seus escritos defende que a sociedade se caracteriza pela 

luta de classes, na qual a classe dominante - donos dos meios de produção - e a classe 

dominada - dona da força de trabalho - criam o mundo social por meio de lutas 

incessantes, entendemos que nesse contexto tem-se o Estado que, de acordo com esta 

perspectiva teórica, é burguês e representa os interesses da classe dominante, 

reiterando as relações de produção do capitalismo. (SILVA, 2018).  

Dentro dessa perspectiva, a escola é vista como uma instituição do Estado, 

portanto esta deve seguir as orientações do mesmo, sendo que se o Estado é burguês 

a escola difundirá os ideais liberais, com um ensino voltado para o que chamamos de 

dualidade estrutural, ou seja, educação intelectual para os filhos dos donos de produção 

e educação voltada para o trabalho, destinada aos filhos da classe trabalhadora. 

Portanto podemos verificar que “o intenso trabalho educativo das classes dominantes é 

para garantir o consenso ao seu governo”, (DORE, 2006, p. 338), isto é, o interesse da 

classe dominante para com a educação, não tem por finalidade a qualidade, mas sim a 

disseminação de suas ideias, ideais e ideologia. 

Para Gramsci, a saída para essa situação de luta de classes, de exploração do 

mais fraco pelo mais forte, é a cultura e a política, pela qual os trabalhadores deverão 

construir um projeto social hegemônico. Compartilhando destas ideias, conforme o que 

cita Silva (2018, p. 04), só se chega ao poder quem consegue espalhar suas ideias por 

meio da cultura. 

 Dentro da perspectiva do materialismo histórico, Garzon (2013, p. 36) afirma 

que “para Marx, a escola não poderia ser senão o resultado de um determinado 

processo histórico, por isso não seria possível entendê-la fora da totalidade social”. Tal 

assertiva vem ao encontro do que defende Luiz Antonio de Carvalho Franco (1991, p. 

54): 

A escola, como de resto qualquer outra instituição social, não pode ser 

pensada como se existisse autônoma e independente da realidade 

histórico-social da qual é parte. Não pode ser pensada como se 

estivesse isolada por uma “muralha” do conjunto das demais práticas 

sociais. [...]. Ao contrário, a escola é parte integrante e inseparável do 

conjunto dos demais fenômenos que compõem a totalidade social. 



 

De acordo com Franco (1991), quando percebemos essa relação de escola e 

sociedade, “implica reconhecer que ela pode ser transformadora. Significa ainda, que 

agir dentro da escola, modificar as atuais práticas pedagógicas é contribuir 

simultaneamente tanto para a transformação da escola quanto da sociedade” (p. 54-

55). Ainda, segundo o autor citado acima, “essa postura implica considerar a escola 

concomitantemente como reprodução/transformação da realidade histórico social 

existente, ou seja, a escola é e não é reprodução, é e não é transformação”, (FRANCO, 

1991, p. 55), isto é, a ideologia que a escola está submissa determinará a sua função 

de reprodução ou de transformação. 

Portanto observa-se que a decisão da escola entre ser ou não transformadora 

ou reprodutora, dentro do que Marx defende dependerá de quem está por detrás do 

poder do Estado, ou melhor, de que classe e a que interesses estará representando. 

Entretanto, conforme afirma Garzon (2013, p. 38), “a escola deveria contribuir, portanto, 

para o nivelamento do saber, da técnica e da cultura”, e não ser dividida em saber 

intelectual para alguns, e saber técnico para outros. 

A base da perspectiva histórico-crítica, de Dermeval Saviani, sobre a educação 

aponta para a necessidade de que todos os sujeitos recebam os saberes historicamente 

acumulados pela humanidade, de maneira integral e irrestritia, visando a humanização 

constante dos sujeitos sociais.  

Dentro das perspectivas apresentadas até aqui, para que a classe trabalhadora 

consiga alcançar um espaço igualitário dentro da sociedade é necessário e 

indispensável a educação, como afirma Semeraro, “Gramsci deixa claro que estas 

precisam passar por um processo constitutivo de sua identidade, de sua intelectualidade 

e por uma educação que exige a construção rigorosa de um saber mais avançado e 

socializado” (2001, p. 97), bem como um saber completo, que lhe proporcione 

capacidade de analisar a sociedade a partir de suas “lentes”, e não das “lentes” da 

classe dominante.  

 

3 UMA REFORMA NA LEI: O QUE MUDOU? 

 

No ano de 2017 foi sancionada a Lei nº 13.415/2017, também conhecida como 

a Reforma do Ensino Médio, que surgiu da medida provisória nº 746, de 2016. Sabemos 

das implicações de uma reforma na lei, as repercussões que tal evento provoca na vida 



da população civil. A despeito disso, a reforma foi unicamente organizada e discutida 

apenas pelos políticos brasileiros, sem abertura das discussões para que a população 

pudesse participar e expor suas sugestões. (FAJARDO, 2017).  

De acordo com o Ministério da Educação (2016, s/p), essa reforma se 

caracteriza por representar: 

Uma mudança na estrutura do sistema atual do Ensino Médio [...], que 

propõe uma flexibilização da grade curricular, permitindo que o 

estudante escolha a área de conhecimento para aprofundar seus 

estudos [...]. Com isso, o Ensino Médio aproximará ainda mais a escola 

da realidade dos estudantes à luz das novas demandas profissionais 

do mercado de trabalho.  

 

Além destes aspectos, uma das premissas da lei é a introdução do 

tempo integral no nível médio, que conforme o artigo 24º da Lei 13.415/17, “A 

educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo 

com as seguintes regras comuns”: 

 
§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I 

do caput deverá ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio, 

para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino 

oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais 

de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. 3 

 

Entretanto, as discussões a respeito da educação em tempo integral não é algo 

recente no Brasil. Segundo Santos (2013, p. 02), teve início com o Manifesto dos 

Pioneiros4, em 1932, continuando mais tarde, na década 50 com a idealização de Anísio 

Teixeira das Escolas Parque na Bahia5, e em 1980 com os Centros Integrados de 

Educação Pública6, localizado no Rio de Janeiro e implementados por Darcy Ribeiro. 

                                                           
3 Lei 13.415/17 Art. 24º- I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino 

fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;       
4 “O Manifesto dos Pioneiros, defendia a educação integral como “direito biológico” de cada 

indivíduo e como dever do Estado, que deveria garanti-lo”. (GADOTTI, 2009, p. 22). 
5 “Projeto educacional de Anísio Teixiera [...], que previa a construção de centros populares de 

educação em todo o Estado da Bahia, para crianças e adolescentes de até 18 anos. [...] A 
proposta visava alternar atividades intelectuais com atividades práticas [...]”.(GADOTTI, 2009, p. 
22). 
6 “Criados na gestão do governador Leonel Brizola, no Estado do Rio de Janiero, retomaram o 

projeto de escola pública de tempo integral de Anísio Teixeira. Trata-se de complexo escolares 
que incluem gabinete médico e odontológico, bibliotecas, quadra de esporte, refeitório, etc.”. 
(GADOTTI, 2009, p. 22). 



Porém, com a diminuição das políticas públicas, tais iniciativas foram destinadas ao 

fracasso. 

Discutir a educação em tempo integral, além de discutir o aumento do tempo 

em que os alunos permanecerão na escola, trata-se principalmente de discutir a 

qualidade desse tempo, como defende o autor Santos (2013), ou seja, tem-se que 

pensar em que condições os alunos estão permanecendo na escola, quais serão as 

atividades realizadas para ocupar esse tempo, bem como quais os objetivos que 

nortearão estas atividades, pois conforme Basílio (2014, p. 4), “no caso de aumentar o 

tempo do turno dos alunos na escola, é preciso cuidar para que não haja uma 

hiperescolarização”, isto é, aumento excessivo do que já é ofertado, das disciplinas e 

conteúdos. 

Segundo Santos (2013, p. 3), “é necessário uma política que se contraponha à 

essência liberal, da relação custo-benefício”, ou seja, que não vise somente o lucro, mas 

sim a efetividade dos serviços públicos prestados, pois conforme Gadotti (2009, p. 57) 

“a educação será para todos, quando todos forem pela educação [...]”. Partimos do 

princípio teórico de que educação não é mercadoria, mas um direito social.  

Cavaliere (2014) cita, que há uma expectativa de que a educação exerça uma 

ação educativa relevante, isto é, há esperança de que a educação seja capaz de formar 

e emancipar os sujeitos, e estes sejam capazes de transformar o meio social em que 

vivem. Essa expectativa brota das classes que dela necessitam, na esperança de se 

ver e ver seus filhos saindo da margem da sociedade, melhorando suas condições 

básicas de sobrevivência. 

Se o objetivo da reforma do Ensino Médio é melhorar o ensino e a 

aprendizagem, resolvendo assim os problemas desta etapa da educação básica, 

conforme afirmam os documentos oficiais, não pode ocorrer simplesmente o aumento 

da carga horária, sem que haja uma educação realmente voltada para o sujeito e seu 

desenvolvimento, pois de acordo com Cavaliere (2014, p. 1211), “uma ampliação da 

jornada pouco ou nada amarrada ao projeto pedagógico da escola ou ancorada na ideia 

da complementação, ou da mera ocupação do tempo, é insuficiente frente ao desafio 

educacional que o Brasil tem pela frente [...]”. Ainda segundo a autora, nessa transição 

de tempo parcial para integral, não temos construções preparadas para esta nova rotina, 

o que dificulta assim a qualidade da educação. 

No que se refere à implantação das escolas em tempo integral, o documento 

“prevê uma Política de Fomento de Escolas em Tempo Integral, que deverá ocorrer de 

forma gradual”, conforme consta no seguinte trecho da Lei nº 13.415/2017: 



 
Art. 13º Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Política 
de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 
Integral. 
Parágrafo único.  A Política de Fomento de que trata o caput prevê o 
repasse de recursos do Ministério da Educação para os Estados e para 
o Distrito Federal pelo prazo de dez anos por escola, contado da data 
de início da implementação do ensino médio integral na respectiva 
escola, de acordo com termo de compromisso a ser formalizado entre 
as partes, que deverá conter, no mínimo: I - identificação e delimitação 
das ações a serem financiadas; II - metas quantitativas; III - 
cronograma de execução físico-financeira; IV - previsão de início e fim 
de execução das ações e da conclusão das etapas ou fases 
programadas.  
Art. 14º § 2o  A transferência de recursos será realizada anualmente, a 
partir de valor único por aluno, respeitada a disponibilidade 
orçamentária para atendimento, a ser definida por ato do Ministro de 
Estado da Educação. 
  

Porém precisamos nos atentar para o artigo 14º, pois ao citar que “a 

transferência de recursos será realizada anualmente [...] respeitada a disponibilidade 

orçamentária”, ao mesmo tempo que contradiz o artigo 13º, quando cita que o repasse 

de tal fomento será realizado durante de 10 anos, também põe em risco a continuidade 

de permanência do tempo integral, pois as escolas podem iniciar com o projeto de tempo 

integral e se não houver “disponibilidade orçamentária”, poderão ficar sem recurso para 

manter, precarizando o ensino ainda mais. 

Para Carrano (apud MARINHO, 2017, s/p),  

 

Há um campo problemático de origem na proposta do MEC, que é a 

retomada de uma concepção dualista para a proposta de Ensino médio 

[...]. A atual reforma institucionaliza a desigualdade estrutural presente 

na sociedade brasileira, concebendo uma escola de Ensino Médio 

aligeirada para os jovens ‘vocacionados’ para o mercado de trabalho 

enquanto mantém abertas as perspectivas de formação ampliada para 

os predestinados – em geral, por origens de classe – ao Ensino 

Superior. [...] E permitirá aos sistemas de ensino ‘oferecer’ (ou mesmo 

‘induzir’) algumas poucas alternativas de aprofundamento técnico-

profissional para aqueles estudantes ‘não-vocacionados’ para as áreas 

intelectualizadas do currículo [...]”. 

 

Conforme o autor citado, um dos perigos da Reforma do Ensino Médio é que a 

dualidade estrutural estará mais aflorada, uma vez que foi pensada uma educação 

pública voltada para a área técnica, em que prepara grande parte dos jovens para o 

mercado de trabalho. 

No que se refere à estrutura, o Ministério da Educação (2016, s/p) cita, “terá 

uma parte que será comum e obrigatório a todas as escolas (Base Nacional Comum 



Curricular), e outra parte flexível [...], sendo que as disciplinas obrigatórias nos três anos 

de Ensino Médio serão língua portuguesa e matemática”. Afirmando que “o restante do 

tempo será dedicado ao aprofundamento acadêmico nas áreas eletivas ou a cursos 

técnicos” (Ibid). 

 

Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e 
objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do 
Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do 
conhecimento: I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e 
suas tecnologias; III – ciências da natureza e suas tecnologias; IV – 
ciências humanas e sociais aplicadas. (BRASIL, Lei nº 13.415/2017). 
(BRASIL, Lei nº 13.415/2017). 
 

Ainda no que se refere a estrutura e organização, o artigo 36º da referida lei, 

além de reforçar o que está previsto no artigo 35-A, sobre a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), e os itinerários formativos, traz de forma bem límpida a ênfase dada 

na formação técnica e profissional. (LEI nº 13.415/17). 

Art. 36º. [...] §6º A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação 

com ênfase técnica e profissional considerará: I - a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de 

simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, 

de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem 

profissional. [...]. (BRASIL, Lei nº 13.415/2017). 

 

Mesmo com a Lei aprovada e sancionada, a previsão de início do novo Ensino 

Médio, de acordo com o Ministério da Educação (2016, s/p), “deve ocorrer somente 

depois da homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que está em 

elaboração e deveria ser homologada em 2017”, porém até a data de elaboração deste 

trabalho a BNCC não estava disponível para a sociedade. Para Ferreti e Silva (2016), o 

grande objetivo por detrás da BNCC, é estabelecer tanto o currículo quanto os 

conteúdos básicos e necessários para que os alunos aumentem o seu desempenho nas 

provas que calculam o desenvolvimento educacional do Brasil, como é o caso do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA). 

Referente recursos, conforme a publicação no site do Senado Federal (2017, 

s/p): 

 

Os recursos poderão ser usados para pagar a remuneração e o 

aperfeiçoamento dos profissionais de educação; para compra, reforma 

e conservação de instalações; para o uso e manutenção de bens e 



serviços; para atividades – meio e para a compra de material didático 

e custeio de transporte escolar. 

 

Tais recursos, conforme artigo 14º, §3º, da Lei 13.415/17, serão aplicados nas 

despesas previstas nos incisos I, II, III, V e VIII do caput do art. 70 da Lei 9.394/96. 

Outro ponto a ser analisado, vai ao encontro com a infraestrutura, pois escola 

de tempo integral, deve ter espaço para receber os alunos com qualidade, bem como 

salas para ofertar tanto a base comum quanto a diversificada. De acordo com Fajardo 

(2017), “não há estimativa de quanto os estados gastariam com a ampliação dos turnos, 

mas o Governo Federal afirmou que, por meio desse programa de fomento, apenas 

cobriria parte dos gastos”, não dando assim garantia de que seria realizada a reforma 

necessária para comportar, com qualidade, todas os alunos. 

Para Ferreti e Silva (2016, p. 393): 

 

As justificativas para a proposta de reforma curricular aglutinam-se em 

torno de quatro situações [...]: o baixo desempenho dos estudantes em 

Língua Portuguesa e Matemática, conforme o Índice de 

Desenvolvimento da Educação (IDEB); a estrutura curricular com 

trajetória única para o conjunto de estudantes, cuja carga horária 

compreende 13 disciplinas, considerada excessiva e que seria 

responsável pelo desinteresse e fraco desempenho; a necessidade de 

diversificação e flexibilização do currículo[...]; o fato de que menos de 

17% dos alunos que concluem o ensino médio acessam a educação 

superior, e que cerca de 10% das matrículas estão na educação 

profissional como justificativa para a introdução do itinerário “formação 

técnica e profissional”. 

 

Enquanto para o Ministério da Educação (2016, s/p) “o objetivo é adequar o 

modelo do ensino médio às reais necessidades dos alunos”, nós perguntamos: Mas 

quais seriam as necessidades reais dos alunos? Uma educação técnica que prepare 

para o trabalho ou uma educação integral que o prepare para a vida? 

 

4 EDUCAÇÃO INTEGRAL, UM DESAFIO PARA ALCANÇAR A QUALIDADE 

 

Conforme o que cita o Ministério da Educação (MEC), educação integral 

representa: 

 



A opção por um projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, 

as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes. Um 

projeto em que crianças, adolescentes e jovens são vistos como 

cidadãos de direitos em todas as suas dimensões. Não se trata apenas 

de seu desenvolvimento intelectual, mas também do físico, do cuidado 

com sua saúde, além do oferecimento de oportunidades para que 

desfrute e produza arte, conheça e valorize sua história e seu 

patrimônio cultural, tenha uma atitude responsável diante da natureza, 

aprenda a respeitar os direitos humanos e os das crianças e 

adolescentes, seja um cidadão criativo, empreendedor e participante, 

consciente de suas responsabilidades e direitos, capaz de ajudar o 

país e a humanidade a se tornarem cada vez mais justos e solidários, 

a respeitar as diferenças e a promover a convivência pacífica e fraterna 

entre todos. (2018, s/p). 

 

A apropriação dos conhecimentos, de acordo com Fank e Hutner (2013), 

quando dados de forma integral, capacitam os trabalhadores em se libertarem do 

servilismo que estão submetidos, caminhando para uma formação politécnica. 

 

A educação pode ser concebida como integral na medida em que, a 

partir da escola, o sujeito histórico ao mesmo tempo em que cria, se 

apropria do que foi criado por ele e pelo conjunto dos homens na sua 

condição histórica. Assim ela não se constitui em treinamento – seja 

na perspectiva do trabalho mental ou físico. A educação integral é em 

si humanizadora. Isso pressupõe também oferecer possibilidades para 

que a partir dela, o sujeito se aproprie da cultura, da arte, da história e 

do próprio conhecimento, tomando este de forma diversificada, 

teoricizada, praticada, vivida e experienciada. (FANK, HUNTNER, 

2013, p. 6157). 

 

Como se pode observar na citação acima, para que a educação integral ocorra 

é necessário difundir a todas as classes, a todos os cantos, a todas as escolas, de todas 

as formas possíveis, o conhecimento produzido histórico, cultural e socialmente. 

Conhecimento este pertencente a todos os cidadãos, uma vez que dizem respeito ao 

patrimônio histórico e cultural da humanidade. Privar a acessibilidade dos 

conhecimentos produzidos ao longo dos anos é privar o direito à educação e à liberdade. 

Segundo Paro (2009), quando se defende o aumento da carga horária da 

educação, sem defender a concepção de educação integral e a integralidade do sujeito, 

defende-se o empobrecimento da educação, a exaustão, os problemas enfrentados no 

dia-a-dia, porém agora de forma mais alongada, isto é, continua-se dando a mesma 

coisa, fazendo da mesma forma, com os mesmos problemas só que agora em um tempo 

muito maior que antes. 



Segundo Fank; Huntner (2013, p. 6158) “a concepção de educação integral, 

tomada em sua essência, é emancipadora, libertadora e humanizadora, na medida em 

que não se separa o fazer do pensar ou mesmo a atividade física da intelectual”. A 

educação integral oferece condições para que ocorra a promoção dos menos 

favorecidos, gerando assim uma população crítica, ativa, participativa, preocupada com 

o bem comum, desenvolvendo e reconhecendo o ser humano em sua plenitude. 

Portanto, segundo as concepções teóricas, oferecer uma educação integral é oferecer 

qualidade, humanização e desenvolver as potencialidade de cada aluno, dando 

oportunidade e competência para que cada cidadão veja o mundo de forma crítica, e 

não mais de forma passiva, fazendo com que todos sejam protagonistas de suas 

histórias e escolhas.    

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na pesquisa realizada, é possível verificar que o que é chamado de 

novo Ensino Médio, nada mais é do que a reformulação de antigos desejos que já 

pairavam sobre a educação pública, porém o grande problema que permanece é a falta 

de investimento em políticas públicas educacionais que visem uma educação que 

realmente se preocupe com a formação de cidadãos e não de mão-de-obra. 

 O problema que temos na educação pública, não é um problema que aparece 

somente na última etapa da educação, pelo contrário, o Ensino Médio é resultante do 

acúmulo de problemas e questões mal resolvidas que derivam desde as séries inicias, 

e com essa Reforma instaurada, percebemos que a tentativa de solução está vindo de 

cima para baixo, verificando que não há interesse por parte da classe em estancar 

definitivamente os problemas, pois se houvesse o mínimo de intenção e preocupação 

com a educação, haveria mais cuidado com a formação desde os anos iniciais, e o 

objetivo da escola seria formar cidadãos críticos, participativos e ativos, e não mão-de-

obra para atender a interesses mercadológicos. 

 O pretexto usado para implementar a reforma do Ensino Médio foi a 

necessidade de adequar essa etapa da educação aos interesses e necessidades dos 

jovens, quando, ao lermos os documentos oficiais, concluímos que o que está por detrás 

de tal reforma é o interesse em aumentar os índices nas avaliações educacionais, como 

IDEB e PISA, índices esses que não só avaliam o “conhecimento adquirido” de cada 

aluno, mas que principalmente são utilizados para financiar e liberar empréstimos para 



o país. Isso pode ser comprovado quando identificamos que as únicas disciplinas 

obrigatórias da grade curricular nos três anos, são somente Português e Matemática, 

tendo ainda como ensino de outro idioma a obrigatoriedade do Inglês. 

 O que precisamos fazer para transformar realmente a educação pública em 

educação de qualidade, colocando fim à dualidade estrutural existente, é olhar para a 

educação não como mercadoria que está a serviço dos interesses do capital, mas como 

formadora de cidadãos, responsáveis pelo futuro do país, e que dissemine a todos os 

alunos o que lhes é de direito, isto é, o conhecimento acumulado histórico e socialmente, 

visando a humanização do sujeito, por meio de uma educação integral para todos 

aqueles que dependem da escola pública. 
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O PAPEL DO PROFESSOR TUTOR NO ATENDIMENTO DE CRIANÇA COM 

DEFICIÊNCIA INSERIDA NO ENSINO REGULAR 
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RESUMO: Este estudo visa caracterizar os desafios do professor tutor frente ao 
processo de inclusão do aluno com necessidades especiais inserido no ensino regular. 
O trabalho se pautou em pesquisa bibliográfica com autores como: Masetto, Mantoan, 
Figueiredo entre outros. Além disso, realizou-se uma pesquisa de campo onde os dados 
analisados são procedentes de um questionário aplicado aos professores tutores que 
atuam nas escolas municipais do município de Pato Branco. Os resultados indicaram 
que o professor por sua vez não tem a formação específica, não tendo especialização 
necessária para atuar em sala de aula, a falta de diálogo entre o professor tutor, 
professor regente e a família do aluno são fatores que dificultam desenvolver práticas 
pedagógicas inclusivas.  
 

Palavras-chave: Professor tutor. Inclusão. Especialização. Sistema Educacional. 

 

ABSTRACT: This study aims to characterize the challenges of the tutor teacher in the 
process of inclusion of students with special needs inserted in regular education. The 
data analyzed are from a questionnaire applied to the tutor teacher. The results indicated 
that the teacher in turn does not have specific training, having no specialization needed 
to act in the classroom, the lack of dialogue between the tutor teacher, Regent teacher 
and the student's family are factors that make it difficult to develop inclusive pedagogical 
practices.  
 

Keywords: tutor teacher. Inclusion. Specialization. Educational system. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho possui como tema “O papel do professor tutor no 

atendimento de criança com deficiência inserida no ensino regular”. Tem como objetivo 

geral investigar os principais desafios para o tutor na perspectiva da educação inclusiva. 
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Possui como objetivos específicos: descrever o papel do professor de apoio pedagógico, 

verificar como acontece a formação desse professor, analisar a legislação vigente diante 

da perspectiva da Educação Inclusiva, compreender a trajetória histórica do professor 

tutor e como essa função é desenvolvida nas escolas nos dias atuais. 

O intuito desse trabalho é verificar como ocorre a preparação e formação do 

professor tutor para o atendimento educacional especializado das crianças com 

deficiência inseridas na rede regular de ensino, além de verificar a trajetória histórica da 

inclusão das pessoas com deficiência, possibilitando assim uma análise crítica e 

comparativa do que era feito no passado e do que estamos fazendo para que realmente 

seja efetivada a inclusão, bem como analisar o caminho que ainda falta para percorrer 

para que se alcance a tão  desejada inclusão de fato.    

Dentro dessa perspectiva, será discutido o papel do tutor, além da sua 

formação e da perspectiva histórica, no Brasil e em outros países do mundo, tanto os 

desenvolvidos, como os ditos em desenvolvimento tal como discorre-se a seguir, tendo 

esse profissional o objetivo de integrar e suprir as deficiências de aprendizagem das 

crianças e alunos especiais, fazendo com que eles se adaptem, aprendam e interajam 

da forma mais natural possível com seus pares sem deficiências.  

O trabalho busca também, analisar como a escola tem realizado a inclusão, 

que a princípio foi caracterizada somente como um lugar de segregação, além de 

verificar qual é a realidade das escolas municipais do ensino regular do município de 

Pato Branco-PR, por meio de uma pesquisa com os professores da rede, a fim de 

observar quais são as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia. 

 

2 - INCLUSÃO: UM PROCESSO HISTÓRICO E LEGAL 

 

A educação é um fator de importância para a transformação dos indivíduos que 

compõe a sociedade. Uma educação de qualidade, que atenda suas necessidades 

educativas especiais, torna-se fundamental. 

De acordo com o que traz o Ministério da Educação (2016, s/p apud Cordeiro; 

Volpato, 2017, p.11), sobre as principais leis e decretos da Política de Educação 

Inclusiva no Brasil, temos: 

 

Constituição Federal (1998) que prevê o desenvolvimento pleno 
de cidadãos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade, ou 
seja, qualquer forma de discriminação. Também garante o 
direito a escola para todos; 
Lei n° 7.853/89 que define como crime recusas, suspender, 
adiar, cancelar ou extinguir a matricula de um estudante por 
causa de sua deficiência, em qualquer curso ou nível de ensino, 



seja ele público ou privado. Esta lei é regulamentada pelo 
Decreto Federal n° 3.2908/99; 
Estatuto da criança e do adolescente (ECA) (Lei n° 8069/90) que 
garante o direito à igualdade de condições para o acesso e a 
permanência da escola; 
Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN, Lei 
9.394/96); que traz a obrigatoriedade do atendimento 
educacional especializado, bem como a sala de recurso. 
Lei n° 10.436/02 que reconhece a Língua Brasileira de Sinais 
como meio legal de comunicação e expressão.  
Plano Nacional de Educação (2011) que traz na sua meta 4, a 
universalização do acesso á educação básica e ao atendimento 
educacional especializado; 
Lei n° 12.764/12: instituiu a Política Nacional de Proteção dos 
direitos da Pessoa com Transtorno Do Espectro Autista. 
 
 

Internacionalmente a legislação acerca da educação inclusiva é muito 

abrangente, como segue abaixo: 

1990 – Declaração Mundial de Educação para Todos; de acordo com o 

documento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco), consta que:  

 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas 
portadoras de deficiências requerem atenção especial. É 
preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso 
à Educação aos portadores de todo e qualquer tipo de 
deficiência, como parte integrante do sistema educativo”. O 
texto ainda usava o termo “portador”, hoje não mais utilizado. 
(1998, s/p). 
 
 

1994 - Declaração de Salamanca é uma resolução da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e foi concebido na Conferência Mundial de Educação 

Especial, em Salamanca. O texto trata de princípios, políticas e práticas das 

necessidades educativas especiais, e dá orientações para ações em níveis 

regionais, nacionais e internacionais sobre a estrutura de ação em Educação 

Especial. No que tange à escola, o documento aborda a administração, o 

recrutamento de educadores e o envolvimento comunitário, entre outros pontos.  

2001- Convenção de Gautemala, conforme o Ministério da Educação (2016, 

s/p apud Cordeiro; Volpato, 2017, p.11), a “Convenção da Guatemala (Decreto n° 

3.956/01) evidencia a impossibilidade de tratamento desigual com base na deficiência”. 

Conforme observado acima, percebe-se que temos uma legislação bastante 

vasta a respeito da inclusão, resta-nos questionar como essas legislações são 

efetivadas na prática em sala de aula. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf


Uma vez que é na escola onde ocorre a transformação do aluno. Assim é de 

suma importância que a inclusão ocorra de forma efetiva e atenda às necessidades 

educacionais especiais de cada indivíduo. 

Segundo Mantoan (2005), “inclusão é a nossa capacidade de entender e 

reconhecer o outro e assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas 

diferentes de nós”. Para ela, a educação inclusiva acolhe todas as pessoas sem 

exceções.  

A educação inclusiva está norteada em uma concepção de educação de 

qualidade para todos e no respeito à diversidade dos educandos. É fundamental uma 

formação mais qualificada dos educadores para o avanço de uma educação 

verdadeiramente inclusiva que atenda às necessidades educativas de todos os alunos, 

com ou sem deficiências. 

Figueiredo (2002) sugere que: 

 

Para efetivar a inclusão, é preciso (...) transformar a escola, 
começando a descontruir práticas segregacionistas (...) a 
inclusão significa um avanço educacional com importante 
repercussões políticas e sociais, visto que não se trata de 
adequar, mas de transformar a realidade das práticas 
educacionais. (p.68). 

 
 

Segundo Baptista (2006), o desafio da inclusão é oferecer oportunidades e 

garantir o avanço da aprendizagem bem como no desenvolvimento integral do indivíduo 

com necessidades especiais. Acredita-se que não são os especialistas, nem os métodos 

especiais de escolarização que garantem a inserção de todos os alunos à escola 

regular, mas que é necessário um esforço efetivo e coletivo para transformar as escolas 

e aprimorar a formação dos professores e tutores que trabalham com as diferenças. 

Mazzota (1998, p.48) relata que: 

 

Devemos compreender que a inclusão e a integração de 
qualquer cidadão, com necessidades especiais ou não, está 
condicionada pelo contexto de vida, ou seja, dependem das 
condições sociais, econômicas e culturas da família, da escola e 
da sociedade. Dependem, pois, da ação de cada um e de todos 
nós. 
 
 
 

Precisamos de uma reflexão conceitual sobre o que seja inclusão, a quem se 

destina e onde ela deve ocorrer, para que assim tenhamos um novo olhar para o 

assunto.  



A inclusão escolar envolve uma mudança de atitude com relação ao ser 

humano, e quebra de padrão, para entender que não é apenas mais um aluno que está 

se inserindo dentro da sala de aula, mas sim um indivíduo que tem que ser respeitado 

e amado por seus colegas e demais participantes da comunidade escolar ou fora dela. 

Baptista (2006, p.99), nos diz que é nessa perspectiva que devemos pensar a 

construção da formação dos profissionais da educação que sejam capazes de trabalhar 

as necessidades educativas especiais de seus alunos numa escola inclusiva; que sejam 

capazes de criar ambientes educativos em que diferentes alunos, com os mais 

diversificados percursos de escolarização, consigam participar, que contribuam com 

experiências de sucesso.  

  

 

3 – O TUTOR ESCOLAR  

 

 A inclusão do tutor escolar em sala de aula ocorreu em meados do ano de 

2000, porém sem registros. 

O papel do professor tutor seria mediar o conhecimento para os alunos com 

dificuldades inseridos no meio escolar, de forma adequada e individualizada de acordo 

com cada caso, trabalhando com atividade motoras, pedagógicas e psíquicas entre 

outras. 

Mas na realidade os professores tutores estão enfrentando grandes 

dificuldades por não terem a formação adequada para receber esses alunos que têm 

algum tipo de deficiência.  

Segundo Mantoan (2006, p. 57) a formação do professor deve ser um 

compromisso dos sistemas de ensino, comprometidos com a qualidade de ensino, que 

nessa perspectiva, deve assegurar que sejam aptos a elaborar e a implantar novas 

propostas e práticas de ensino para responder as características individuais de seus 

alunos, incluindo aqueles alunos com necessidades educacionais especiais. 

Não existe uma forma certa de se trabalhar ou uma forma única, sabemos que 

cada aluno é singular, e que tem formas diferentes de aprendizagem, ou seja, a maneira 

com que um aluno aprende não é a mesma com que os outros aprendem, por isso as 

atividades que são utilizadas com um aluno, muitas vezes pode não ser a mais 

adequada para outro, devendo o professor conhecer as especificidades e 

características de seus alunos, pois só assim poderá fazer o encaminhamento das 

atividades corretamente. Por isso é necessário o tutor conhecer bem, além do aluno, a 

sua família, pois é necessário entender as relações e o meio social em que o educando 

faz parte, além de inserir a família no processo de ensino-aprendizagem como 



cooparticipadora e corresponsável da aprendizagem e evolução do educando, de forma 

a trabalhar com a equipe pedagógica buscando estratégias para um ensino de qualidade 

e efetivação da aprendizagem.  

Mantoan (2006) continua descrevendo que as competências previstas para os 

professores manejarem suas classes, é considerar as diferenças individuais dos alunos 

e suas implicações pedagógicas como condição indispensável para a elaboração do 

planejamento, e para a implantação de propostas de ensino e de avaliação de 

aprendizagem, condizentes e responsivas às suas características. 

Observa-se que um dos fatores de grande relevância é que o tutor auxilie o 

aluno para que seja capaz de ultrapassar suas dificuldades e limitações. 

A tutoria ou mediação dentro do contexto escolar, embora muito confundida, 

na verdade deve ser entendida como “a atitude, o comportamento do professor que se 

coloca como um facilitador, incentivador, ou motivador da aprendizagem” (MASETTO, 

2000, p.144). 

Portanto a educação inclusiva constitui um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos através dos meios de comunicação, 

que conjuga a igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em 

relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstancias históricas da 

produção da exclusão dentro e fora da escola; soma-se às ações isoladas de pais que 

vêm lutando e buscando, inclusive por intermédio do poder judiciário, novas soluções, 

muitas já adotadas em países desenvolvidos, que possam facilitar a vida de pessoas 

com algum tipo de deficiência, tornando assim, a sociedade mais igualitária, justa e sem 

preconceitos. 

A inclusão fornece a possibilidade de desenvolvimento das potencialidades de 

cada aluno, dentro de suas especificidades, mesmo que seja um processo 

demasiadamente longo. 

Embora o professor não seja o único responsável pelo processo de inclusão do 

aluno com deficiência, o papel do professor é um dos pilares centrais no processo de 

inclusão, pois dentro da sala de aula o responsável é o professor,  sendo que este deve 

pensar métodos e incluir atividades que atendam e favoreçam as características e o 

desenvolvimento de cada aluno, bem como esse profissional deve estar atento as 

dificuldades do aluno e saber quando é necessário informar aos pais a sua preocupação 

com o processo de ensino e aprendizagem de seu filho, fazendo o devido 

encaminhamento para especialistas.   

Pelo que relatamos acima os alunos de inclusão são parte essencial para o 

nosso crescimento humano, pois a partir da convivência, aprendemos a respeitar e 

aceitar as diferenças, vendo que há inúmeras formas diferentes de se viver. Conhecer 



e entender a diversidade faz de nós seres humanos melhores, agindo de forma a 

garantir uma estabilidade emocional e auxiliando no processo do conhecimento e 

desenvolvimento tanto pessoal quanto social das pessoas com deficiência.  

 

 

4 – TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO PROFESSOR TUTOR 

  

O significado de “tutor” na interpretação da literatura americana e europeia 

designa tutor como um professor que se preocupa em ensinar o aluno à “aprender a 

aprender” principalmente na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Assim, o 

tutor é considerado um guia, um facilitador, que auxilia no processo de aprendizagem 

centrada no aluno (BOTTI; REGO, 2008). 

 

O termo tutor vem do latim oris, um termo do direito romano, 
atribuído aquele que se encarregava de cuidar de um incapaz. 
Em português, a palavra já era usada no século XIII e tinha o 
significado de guarda, protetor, defensor, curador, significa 
também aquele que mantem outras pessoas sob sua vida, que 
olha, encara, examina, observa e considera é que tem a função 
de amparar, proteger, e defender, sendo um guardião, aquele 
que dirige e governa (BOTTI; REGO, 2008). 
 
 
 

Botti; Rego (2008) ainda lembram que para os ingleses, o termo pode significar 

um professor para pequenos grupos, que presta atenção especial para esses alunos, 

significando, ainda, um professor para adultos ou com papel especial na escola. 

Ainda segundo os autores citados acima, o tutor orienta, ensina e ajuda na 

busca de conhecimento tendo papel importante também como avaliador, podendo 

trabalhar com um aluno individualmente ou com um grupo pequeno de alunos.  

Em 1960, ainda no Reino Unido, com o estabelecimento de centros de pós-

graduação médica, aparece o conceito de tutor clínico, sendo que o título é conferido ao 

profissional que tem a função de coordenar e desenvolver o programa educacional, 

identificando as necessidades de treinamento dos alunos assegurando uma boa 

aprendizagem.  

O tutor busca ajudar e concretizar o direito de inclusão, pois compete a ele que 

a inclusão seja implementada de forma efetiva, que garanta o direito ao ensino e a 

aprendizagem significativa, dando aos seus alunos a possibilidade de desenvolver e 

criar sua trajetória de forma autônoma e independente.   

 

5- A ESCOLA NOS DIAS ATUAIS, E A FORMÇÃO DOS PROFESSORES 



 

Conforme o que afirma Voivodic, (2008 p.33): 
 
 
 

A educação inclusiva evidencia o problema social com 
relação à forma que os deficientes eram tratados, excluídos 
de ambientes comuns, sem o direito de participar de forma 
ampla do contexto social, ou seja, eram abandonados. Desse 
modo, os deficientes ou pessoas com necessidades 
especiais eram desprezados, e viviam segregados e 
excluídos da sociedade.  

 

 

De acordo com o que foi citado acima, podemos verificar que 

anteriormente as pessoas com deficiência não eram vistas como sujeitos de 

direitos e deveres, porém ao decorrer dos anos houve um avanço 

significativo na inclusão, mas ainda há muito a ser modificado, devendo 

ocorrer uma educação de qualidade e formação qualificada para 

professores, para que então seja realmente efetivada a inclusão. 

Porém sabemos que a realidade é totalmente diferente, Silva e 

Retondo (2008) citam Bueno (1999), dizendo que: 

 
 

De um lado, os professores do ensino regular não possuem 
preparo mínimo para trabalhar com crianças que apresentam 
deficiências evidentes e, por outro, grande parte dos 
professores do ensino especial tem muito pouco a contribuir 
com o trabalho pedagógico desenvolvido no ensino regular, 
na medida em que têm calcado e construído sua 
competência nas dificuldades específicas do alunado que 
atendem. (p. 28). 
 

 

É de suma importância que os alunos dos cursos de Pedagogia, 

Psicologia entre outros, e todos os profissionais que de alguma forma terão 

contato com crianças com deficiência, recebem uma formação que os 

preparem para atuar com as mesmas. É necessário que todos fiquem 

“atentos para propostas pedagógicas que auxiliem os docentes no 

melhoramento de suas concepções e fazeres escolares” (SILVEIRA e 

SOUZA, 2011, p.37). 



Nos dias atuais a rede de ensino deixa a desejar no que diz respeito 

a educação que forma cidadãos para viver numa sociedade multicultural 

como a brasileira. Além de alguns dos professores não possuírem uma 

formação adequada para atuar com a educação inclusiva, as próprias 

instituições em que os educadores atuam estão em desvantagem quanto aos 

recursos físicos e didáticos, já que estes possibilitam um ensino de 

qualidade, não somente para os alunos inclusos, mas também para todo o 

corpo estudantil. Sem uma capacitação adequada de professores tutores 

para o ensino destes educandos e sem infraestrutura apropriada para o 

recebimento do aluno com deficiência, a escola deixa de promover uma 

educação humanizadora e significativa. 

A educação inclusiva no Brasil ainda está sobre o processo nascente, há 

necessidade de melhorarias, isto em todas as áreas que a norteiam, no entanto espera-

se que haja um aprimoramento de projetos nesse sentido, de formação continuada para 

os professores e os profissionais que cercam o meio escolar, um ensino de qualidade, 

porque Inclusão escolar sem Especialização dos professores é exclusão, conforme o 

que afirma Mantoan (2006) e Grassi (2003): 

 
 

A formação do professor deve ser um compromisso dos 
sistemas de ensino, comprometidos com a qualidade de ensino 
que, nessa perspectiva, devem assegurar que sejam aptos a 
elaborar e a implantar novas propostas e práticas de ensino para 
responder as características de seus alunos, incluindo aquelas 
evidenciadas pelos alunos com necessidades educacionais 
especiais. (p.57). 
 
 
 

A partir do momento em que o olhar para a formação dos professores 

passe a ser visto como algo necessário e indispensável para uma aprendizagem 

significativa, bem como o reconhecimento da inclusão como um direito de todos, 

será possível uma transformação efetiva da sociedade, não como algo que é 

imposto, mas sim uma sociedade em que as diferenças são aceitas e 

respeitadas, não tratando todos como iguais, mas sim dando condições 

diferentes de acordo com as suas necessidades. 

 

6 -  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 



Com o propósito de elucidar melhor a questão da educação inclusiva no 

ambiente escolar e o papel do professor tutor em sala de aula, foi feito uma 

pesquisa de campo distribuindo dez questionários estruturados, em três escolas 

municipais que disponibilizam o professor tutor em sala de aula no Município de 

Pato Branco. 

O primeiro ponto a esclarecer, é o que se entende por pesquisa de 

campo? Na tentativa de elaborar uma definição a autora Lakatos, afirma que: 

 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de 

conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma 

hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos 

fenômenos ou as relações entre eles. (...) Consiste na 

observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no 

registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-

los. (LAKATOS, 2003, p. 186). 

 

O questionário abordou as seguintes questões: Qual a sua formação? Há 

quanto tempo atua como professor tutor e atende os alunos com Necessidades 

Especiais no ensino regular? Como foi sua preparação para atuar com esses 

alunos? Quais são as suas estratégias e práticas pedagógicas para atender as 

especificidades desse aluno? Na sua opinião, a inclusão está sendo realizada 

de forma coerente as legislações vigentes? Quais são as condições estruturais 

para o recebimento desses alunos.  

Estas perguntas foram trabalhadas com o objetivo de analisar o perfil e a 

função desempenhada pelo professor tutor em sala de aula regular, bem como 

quais os desafios enfrentados e as possíveis estratégias de superação de tais 

desafios.  

Construir um questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos 

da pesquisa em questões especificas. As respostas irão proporcionar dados ao 

pesquisador para descrever as características da população pesquisada. 

(António Carlos Gil, 2008). 

O professor tutor em momento algum precisou se identificar, para sentir-

se à vontade para responder as perguntas. Em um primeiro momento verifica-se 



que as respostas dos participantes da pesquisa se assemelham quase com 

unanimidade. 

Nesse processo identificou-se que a maioria dos professores tutores são 

estagiários em formação em cursos de nível médio e superior, nas áreas de 

formação docente, Pedagogia, Matemática e Psicologia. Ressalta-se que a LDB 

9394/96 menciona a necessidade de formação em Educação Especial para o 

atendimento do aluno com deficiência inserido na rede regular de ensino. 

Os professores tutores atuam na área da educação entre 1 a 10 anos, 

buscam se aperfeiçoar por meio de formações adquiridas por conta própria e na 

maioria das vezes sentem-se despreparados, sem ajuda da equipe pedagógica.  

Os professores relataram que é necessário em primeiro lugar que o aluno 

sinta-se confiante para melhor convívio com os professores e colegas, a maioria 

das atividades são adaptadas conforme a especificidade de cada criança. A 

grande dificuldade desses professores tutores é a falta de materiais pedagógicos 

e metodologias de ensino capazes de suprir as necessidades dos alunos por 

eles atendidos.  

Segundo os entrevistados, as escolas têm uma estrutura regularmente 

boa, mas há muito a ser mudado, por exemplo, a inclusão com colegas, 

professores e funcionários da escola ainda é difícil, pois a pessoas não tem total 

aceitação, lembraram também que grande parte de professores tutores são 

estagiários que ainda sentem grande dificuldade para atuar com esses alunos.  

Os professores declaram que estamos caminhando em passos lentos, 

mas ainda há muito a ser mudado, os professores tutores necessitam de cursos 

de especialização e apoio da Secretaria Municipal de Educação. Enfatizam que 

a legislação é muito fora da realidade, pois propõe a inclusão, mas não dá o 

amparo necessário.  

 

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A educação inclusiva é muito mais que dar oportunidades iguais para os alunos 

com necessidades especiais que estão inseridos na escola regular, mas sim criar 

estratégias, que possibilitem a estes alunos meios para que alcancem o aprendizado e 

o desenvolvimento. 



 Sabemos que cada vez mais está aumentando a inclusão de crianças e jovens 

com algum tipo de deficiência nas escolas regulares nos últimos anos, porém há 

inúmeras barreiras que cercam o meio escolar dificultando o professor tutor no seu 

processo de ensino e aprendizagem, problemas de manter os professores tutores em 

sala de  aula vem se agravando pelo fato de não ter a formação necessária para atuar 

com crianças que tem necessidades especiais, os materiais estão cada vez mais 

escassos, na maioria das vezes os professores buscam aperfeiçoamento por conta 

própria, não recebendo o auxílio da equipe pedagógica. 

Percebe-se que ainda há muitos objetivos a se alcançar, os alunos que estão 

inclusos não necessitam aprender na mesma grade curricular que os demais, mas sim 

que possibilitem a eles aprender a colaborar, ter autonomia, ter livre expressão de ideia 

sem julgamento, por esse intermédio precisamos de professores tutores bem 

preparados para atuar, capazes de promover adaptações curriculares e metodológicas.  

A partir da análise dos dados coletados, podemos concluir que os professores 

tutores sentem grande dificuldade em vários aspectos, a infraestrutura escolar está 

regularmente boa, mas há muito a ser melhorado para que o aluno sinta-se realmente 

incluso, e as leis vigentes sejam de fato implementadas. 

Conclui-se que o professor tutor precisa primeiramente ser reconhecido como 

agente de transformação e colaboração no desenvolvimento e aprendizagem do aluno 

incluso na rede regular de ensino, mas que tenha possibilidade e acesso a formação 

especializada que o capacitem com inúmeros recursos para atender as crianças e suas 

especificidades.  
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A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHERES E SUA INTERFERÊNCIA 

NA VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS 

OLIVEIRA, Tainá Batista de1 

SANTOS, Eucleia Gonçalves dos2 

RESUMO: Desde sempre as mulheres sofrem com a sociedade patriarcal onde 
estão inseridas; muitas convivem com parceiros que praticam violências, 
psicológicas e/ou físicas, o que tem um reflexo aos que convivem nesses lares 
conturbados. Neste sentido, o presente artigo tem a finalidade de investigar se 
crianças que convivem em ambientes vulneráveis, propícios à violência contra a 
mulher, sofrem algum tipo de influência no desenvolvimento escolar, para isso 
foi estruturado um questionário para entrevistar professores, coordenadores e 
diretores da Educação Básica afim de investigar se esse impacto chega nas 
escolas.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Violência doméstica. Desempenho escolar. Educação.  

1 INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da humanidade até os dias atuais reflete-se acerca 

de qual é o papel da mulher na sociedade. Na pré-história, segundo Ana Vale 

(2015 p. 08), a mulher tinha como função a reprodução. Existem registros sobre 

essa época em que o corpo da mulher era como uma representação do sagrado, 

porque ela era capaz de gerar uma criança, uma nova vida. 

Percebe-se que a sociedade está inserida em uma cultura patriarcal, na 

qual os homens são o centro e as mulheres têm um papel secundário. De acordo 

com Elódia Xavier (1998 p. 23) “o patriarca tinha sob seu poder a mulher, os 

filhos, os escravos e os vassalos, além do direito de vida e de morte sobre 

todos eles”. Ainda, de acordo com a autora, ao longo dos tempos e em diversas 

sociedades as relações sociais se caracterizaram pela soberania do homem, e 

desvalorização da mulher, atribuindo a elas função de procriação. 

De acordo com Mirian Chaves de Sousa (2001 p. 07) “desde a época 

colonial até o fim do século XIX, a mulher sofreu uma rejeição na sociedade [...] 

Competia a ela trabalhos de manutenção da casa [..]”. Neste sentido, a mulher 
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ficava somente em casa, cuidando dos afazeres, do marido e dos filhos sem 

direito ao trabalho formal e educação escolar. 

Com o passar do tempo, a mulher conquistou pequenos direitos e 

pequenas liberdades: sair para trabalhar, embora ganhando menos e continua 

com o seu principal papel cuidar da casa e dos filhos, constituindo uma 

sobrecarga. 

 Sobre a mulher no século XXI, Méry Terezinha Martini e Fernanda Souza 

(2016 p. 04) pontuam que:  

A sociedade passa a abordar mais sobre o tema gêneros, com os 

movimentos feministas. O sexo feminino passa a ser visto com outro 

olhar, a mulher passa ser tratada com mais respeito, mas, no meio em 

que elas estão inseridas é bem difícil pensar em respeito, dignidade, 

liberdade e igualdade. Em todos os cargos que elas assumem, nas 

mais diferentes profissões, há relatos de descriminações, tanto no 

salário quanto no trabalho por elas exercidos. 

 

 Contudo, essa sociedade patriarcal, reconhece como legítima a coerção 

de grande parte das mulheres. Reconhece como legítima que “mulher gosta de 

apanhar”. Reconhece como sendo “normal” o assédio, transmutando “em 

elogios”. Tais ações, respaldadas por grande parte da sociedade, faz com que 

alguns homens coloquem as suas mulheres em situações de coerção, 

desferindo-lhes violências psicológicas, morais e, até mesmo, físicas. 

 Essas violências comedidas contra as mulheres no espaço doméstico, 

muitas vezes acontecem na frente de seus filhos ou enteados, gerando uma 

situação que vai além da violência contra a mulher. Constituindo uma violência 

contra a família. 

Nesse sentido, este artigo tem por objetivo investigar possíveis 

transtornos escolares em crianças que estão inseridas em ambiente hostil onde 

acontece a violência doméstica. 

As entrevistas realizadas por meio de questionários pré-estabelecidos 

ocorreram para verificar se acontecem ligações entre a violência doméstica 

contra as mulheres, com o desempenho escolar de alunos da Educação Básica. 

 

2 A VIOLÊNCIA DE GÊNERO: UMA ATITUDE DE LONGA DATA. 

 

 De acordo com Lourdes Maria Bandeira (2014 p. 451) há várias 

denominações que caracterizam a violência contra a mulher como violência 



doméstica, violência intrafamiliar, violência conjugal, violência familiar e violência 

de gênero. 

 Bandeira ressalta que: 

A violência contra a mulher constitui-se em fenômeno social 
persistente, multiforme e articulado por facetas psicológica, moral e 
física. Suas manifestações são maneiras de estabelecer uma relação 
de submissão ou de poder, implicando sempre em situações de medo, 
isolamento, dependência e intimidação para a mulher. É considerada 
como uma ação que envolve o uso da força real ou simbólica, por parte 
de alguém, com a finalidade de submeter o corpo e a mente à vontade 
e liberdade de outrem. (BANDEIRA, 2014 p.462) 

 

Podemos perceber que na violência contra a mulher verifica-se uma 

relação de poder, em que ela é submissa e sofre com essa situação, fato está 

presente na sociedade há muito tempo. 

 A violência contra a mulher muitas vezes é entendida apenas como 

aquela em que usa da força física para agredir e machucar, porém é importante 

perceber que a violência vai além disso, começando com agressões verbais, 

morais e psicológicas. Entretanto, precisamos salientar que: 

Á violência de gênero, entende-se que as ações violentas são 
produzidas em contextos e espaços relacionais e, portanto, 
interpessoais, que têm cenários sociais e históricos não uniformes. A 
centralidade das ações violentas incide sobre a mulher, quer sejam 
estas violências físicas, sexuais, psicológicas, patrimoniais ou morais, 
tanto no âmbito privado-familiar como nos espaços de trabalho e 
públicos. (BANDEIRA, 2014 p. 451) 

 
Em relação a violência de gênero, é necessário considerar as diversas 

faces deste fenômeno, que vai além da violência física, mas se constitui em 

violência simbólica, moral, etc. Segundo Bandeira (2014, p. 459) a violência 

moral é aquela que envolve agressões de âmbito emocional, verbal ou explicita, 

consciente ou inconsciente por parte do agressor. De acordo com a aurora trata-

se como: 

Humilhação, intimidação, desqualificação, ridicularização, coação 
moral, suspeitas, desqualificação da sexualidade, desvalorização 
cotidiana da mulher como pessoa, de sua personalidade, de seu corpo, 
de suas capacidades cognitivas. (BANDEIRA, 2014 p.459) 
 

Embora a violência moral seja tão cruel quanto a violência física, 

socialmente e culturalmente há uma conivência maior por parte da sociedade em 

relação às agressões morais. Muitas vezes estas agressões se manifestam em 

forma de piadinhas, de brincadeiras, de assédios que passam despercebidos por 

grande parte das pessoas. 



 

3 O ESTADO E A VIOLÊNCIA DE GÊNERO: POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES.  

 

 Percebe-se que ao longo dos tempos, grupos sociais se manifestam 

contra determinadas situações. A violência contra a mulher tornou-se uma pauta 

de luta por parte de um grupo social que ficou conhecido como Feministas. 

A organização do movimento feminista tornou possível a visibilidade de 

diversas reivindicações por parte das mulheres, além da denúncia da 

desigualdade entre homens e mulheres e da violência sofrida por parte destas. 

Segundo Bandeira:   

A atuação da militância feminista e as reivindicações dos movimentos 
sociais criaram as condições históricas, políticas e culturais 
necessárias ao reconhecimento da legitimidade e da gravidade da 
questão, conferindo novos contornos às políticas públicas. 
(BANDEIRA, 2014 p. 451) 

 

É possível analisar que muitos dos direitos que se tem hoje foram 

conseguidos através de movimentos sociais em prol das mulheres, e que o 

Estado, precisou escutar tais reivindicações, criando condições legais ou sociais 

que atendesse as demandas desta causa: 

 

Sem dúvida, foi o movimento feminista que teve uma atuação múltipla 
e fundamental em relação ao combate à violência de gênero: por um 
lado, visibilizou a violência da qual as mulheres eram as “vítimas 
preferenciais”. Ao mesmo tempo, retirou-o da esfera da vida privada e 
familiar, legitimando-o como problema político e de saúde pública, 
envolvendo os direitos humanos das mulheres. (BANDEIRA 2014 p. 
453) 

 

Bandeira (2014 p. 456) ressalta que no final dos nos 1970 muitos maridos 

matavam suas esposas e não eram condenados, por serem considerados crimes 

de honra, isso culminou a mobilização da militância feminista para que políticas 

públicas fossem criadas. A duras custas, o movimento foi conquistando 

determinados espaços e ampliando seu escopo de direitos. 

 Além dos movimentos sociais feministas, a mídia também é 

extremamente importante para a divulgação e a propagação de informações. De 

acordo com esse trecho Bandeira (2014 p. 459) descreve a participação da mídia 

na década de 1980 inconformados com milhares de mulheres serem mortas 

pelos seus parceiros, para alertar, sensibilizar e fazer uma crítica a esse fato a 



TV Globo exibiu uma minissérie com esse tema, tornando assim um importante 

meio de comunicação com a sociedade. 

 

4 O MUNDO EM CASA E O MUNDO DA ESCOLA: RELAÇÕES ENTRE 

CULTURA E EDUCAÇÃO.  

 

Nas escolas, professores de todos os ciclos e modalidades se deparam 

com crianças que possuem algumas dificuldades cognitivas e/ou 

comportamentais no processo escolar. Resultado de consequências de uma 

série de coisas a exemplo de problemas familiares e de crianças que estão 

inseridas em ambientes vulneráveis, convivendo com a violência contra elas ou 

contra suas mães e/ou madrastas. Segundo Raquel Reginatto (2013 p. 01) “[...] 

problemas de indisciplina, atitudes agressivas em sala de aula e alunos que têm 

dificuldade para se concentrar e aprender, são decorrentes muitas vezes de um 

histórico familiar difícil.” 

 Essas dificuldades no processo escolar estão, muitas vezes, ligadas às 

relações afetivas que se têm em casa. Segundo a professora e pesquisadora 

Marta Kohl de Oliveira:  

A interação face a face entre indivíduos particulares desempenha um 
papel fundamental na construção do ser humano: é através da relação 
interpessoal concretada com os outros homens que o indivíduo vai 
chegar a interiorizar as formas culturalmente estabelecidas de 
funcionamento psicológico. Portanto a interação social seja 
diretamente com outros membros da cultura, seja através dos diversos 
elementos do ambiente culturalmente estruturado, fornece a matéria-
prima para o desenvolvimento.  (OLIVEIRA, 1997 p. 38) 

  
 As crianças e adolescentes refletem o que vivenciam em casa, nas salas 

de aulas, é o que Marta Kohl de Oliveira (1997 p.37) descreve em seu livro. 

Segundo a autora os alunos reproduzem os modos e valores culturalmente 

construídos e que o mundo social influencia nos variados processos que ocorrem 

nas suas vidas. Oliveira (1997 p. 38) afirma ainda que as crianças estão em 

constantes mudanças e que as experiências vividas em casa influenciam na 

formação do indivíduo: 

Estão num constante movimento de recriação e reinterpretação de 
informações, conceitos e significados. A vida social é um processo 
dinâmico, onde cada sujeito é ativo e onde acontece a interação entre 
o mundo cultural e o mundo subjetivo de cada um. 

 



Nesta mesma perspectiva, a pesquisadora Raquel Reginatto (2013 p. 01) 

afirma que “por trás de um aluno rebelde e agressivo, que tem dificuldades para 

participar do processo de ensino aprendizagem há, na maioria dos casos, uma 

família desestruturada.” Em algumas circunstâncias as crianças que 

desenvolvem problemas, estão inseridas em contextos conturbados dentro de 

suas próprias casas. 

É através da afetividade que nos identificamos e nos relacionamos com 

outras pessoas. Por isso, uma criança carente de afeição tende a 

encontrar dificuldades para se entrosar e se relacionar com as demais, 

o que acaba impedindo-a de participar adequadamente do processo 

de ensino aprendizagem [...] Embora o papel da escola seja importante 

na formação de um indivíduo, a família tem que andar junto com a 

escola, procurar acompanhar todos os processos pelos quais seus 

filhos venham a passar, prestar mais atenção às suas necessidades e 

dificuldades. É nos pais que as crianças buscam segurança e refúgio. 

(REGINATTO 2013 p.  02) 

 

 Portanto, considerando a perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, 

proposta pelo psicólogo russo Lev Vygotsky (1991), compreendemos que o 

contexto cultural no qual a criança está inserida é fundamental e determinante 

para a sua vida escolar, para as relações que ela efetuará fora de sua casa, no 

âmbito coletivo, no âmbito social. Assim, para que as crianças se desenvolvam 

bem no contexto escolar é preciso a participação e o afeto dos pais ou 

responsáveis. Ou seja, o processo de sociabilização exige a presença constante 

de adultos responsáveis, afetivamente presentes e que assegurem à criança 

condições mínimas de dignidade, o que garante um desenvolvimento saudável. 

 

5 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E APRENDIZADO ESCOLAR: AS 

RELAÇÕES POSSÍVEIS. 

 

Conforme salientado, nosso objetivo é identificar possíveis transtornos 

escolares em crianças que estão inseridas em ambiente hostil onde acontece a 

violência doméstica 

Após a revisão bibliográfica e a definição dos conceitos teóricos, partimos 

à pesquisa de campo, no intuito de identificarmos se as crianças que vivem em 

ambientes vulneráveis - no que diz respeito a violência doméstica contra a 

mulher - apresentam implicações, fruto desta situação, no seu desempenho 

escolar. 



Para dar conta de tal objetivo, foram entrevistados professores, 

coordenadores pedagógicos e diretores de escolas públicas e privadas 

localizadas em regiões centrais e da zona sul da cidade de Pato Branco - PR. 

Em um primeiro momento foram contatadas as escolas, das diversas regiões do 

Município de Pato Branco tanto centrais como quanto periféricas. Das escolas 

contatas, em seis delas foi possível realizar as entrevistas: três delas da rede 

pública e três da rede privada.  

Para preservar a identidade das escolas e dos entrevistados 

nominaremos as seis escolas como “A, B, C, D, E e F”. 

As escolas A e B são escolas privadas, localizadas na região central. As 

mensalidades são altas e, embora sejam disponibilizadas bolsas de estudo, a 

ampla maioria dos alunos são provenientes de classes média alta. A escola C 

também é uma instituição particular, porém presta atendimentos por meio de 

projetos, no chamado contra turno das escolas municipais da cidade. 

A escola D é uma escola pública, localizada no centro da cidade, que 

atende alunos de todos os bairros e também alunos da zona rural ofertando 

Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e Ensino Médio. 

As escolas E e F também são escolas públicas do município, localizadas 

na zona sul da cidade. A zona sul da cidade de Pato Branco é caracterizada por 

bairros mais distantes do centro, de famílias trabalhadoras e com algumas 

regiões bastante carentes e violentas. Nestas escolas a grande maioria dos 

alunos são de classe média baixa cuja maioria das famílias sobrevivem apenas 

com o salário recebido do benefício bolsa família ou possuem salários de um a 

dois salários mínimos, conforme senso escolar disponibilizado pelos diretores. 

Nessas escolas as maiorias das famílias são constituídas de pais separados ou 

com uma grande quantidade de filhos.  

As entrevistas aconteceram mediadas por um questionário pré-

estabelecido, com perguntas abertas, nas quais os entrevistados tinham 

autonomia para falarem livremente sobre a questão e o assunto. 

Quando questionados sobre o conhecimento da existência de violência 

contra a mulher entre os educandos, todos os entrevistados, das seis escolas, 

confirmaram a existência de casos de violência domésticas entre as famílias dos 

educandos. Da mesma maneira, todos os entrevistados concordam que 



acontecem mudanças no comportamento dos alunos, em âmbito cognitivo ou 

afetivo. 

Segundo os entrevistados, sempre que há alterações no comportamento 

ou no rendimento escolar dos alunos a equipe pedagógica interfere, chamando-

os para uma conversa, na tentativa de entender os motivos que levaram a 

mudança de comportamentos. Segundo os entrevistados, é neste momento que 

ficam sabendo dos casos de violência doméstica que acontecem dentro de suas 

casas. 

Tais eventos não podem ser ignorados pela equipe pedagógica uma vez 

que a violência contra a mulher se constitui em um caso de violência singular, 

porque interfere em toda a família e, muitas vezes, é praticado por indivíduos 

com os quais os alunos possuem relações afetivas, a exemplo da mãe que 

apanha do pai. 

Considerando o que foi afirmando nas referências bibliográficas conforme 

os estudos sobre o desenvolvimento histórico cultural, tudo o que a criança vive 

em seu meio social acaba repercutindo na sua aprendizagem concordando com 

as afirmações de Ila Leão Ayres Koshino e João Batista Martins (2011 p. 3115); 

ao pontuarem que: 

O meio social é fonte de desenvolvimento e, essencialmente, social. 
Ele oferece os momentos de experiências e aprendizagens resultantes 
da interação da criança com a cultura, com os adultos e da apropriação 
dos signos e símbolos. Esta relação se amplia e se modifica num 
processo de construção e reconstrução do pensar mais elementar ao 
mais complexo, estabelecendo-se assim modificações no 
desenvolvimento tanto no sentido quantitativo quanto no qualitativo. 

 
Ainda de acordo com Koshino e Martins (2011 p. 3115) “o 

desenvolvimento da linguagem, assim como todas as funções psicológicas 

superiores, é um processo extremamente pessoal e, ao mesmo tempo, um 

processo profundamente social”, portanto, se no seu meio social, na sua própria 

casa acontece violência doméstica contra suas mães ou madrastas isso 

provavelmente vai repercutir no desenvolvimento cognitivo e psicológico e 

consequentemente no desempenho escolar. 

Normalmente, as mudanças são comportamentais e o aluno fica agitado, 

inquieto e até mesmo agressivo, em alguns casos quieto e afastado dos demais 

colegas atitudes que refletem no desempenho escolar tendo suas notas 

diminuídas e a concentração alterada. 



Ao visitar uma das escolas, percebemos uma atividade realizada por um 

professor e que foi exposta à apreciação da equipe escolar. Na tarefa, que 

consistia em uma linha do tempo, um elemento nos chamou a atenção. O 

educando que elaborou a atividade recordou-se que um dos eventos marcantes 

da sua vida foi as brigas dos seus pais. 

 

Foto 01:  Atividade linha do tempo, realizada com alunos do 7° ano, fotografada na escola D. 

O fato não só marcou a sua vida, como se tornou parte de sua história, 

narrada e marcada na sua linha do tempo. Neste sentido, reafirmamos o impacto 

que a violência doméstica causa na construção da própria história de vida dos 

educandos. 

É unânime a resposta de que todos os alunos que passam por violência 

doméstica têm mudanças em suas notas, normalmente as notas abaixam em 

uma proporção muito significativa. Alguns entrevistados ainda explicam que é 

difícil para algumas crianças se concentrar na atividade avaliativa, se na noite 

anterior elas viram os seus pais brigando e por conta do barulho e gritos não 

conseguiram dormir. 

As dificuldades em aprendizagem não se dão no vazio, e sim em 
contextos, tanto situacionais, quanto interpessoais. Não podemos falar 
de dificuldades tendo somente a criança como ponto de referência: o 
"contexto" em que a criança se encontra precisa ser considerado. 
(SOUSA, 2012 p. 05)  

 
Para Jacqueline Pereira de Sousa (2012 p. 05 “a comunicação entre pais 

e filhos, o diálogo, as vivências de atitude, de amor e respeito, os valores, as 



regras sociais” são importantes à formação da personalidade, caráter e 

aprendizagem uma vez que a criança que vive em lares onde falta isso tem seu 

desenvolvimento cognitivo, desempenho escolar e autoestima afetados. 

Outro aspecto que nos chamou a atenção foi o fato de que os 

entrevistados afirmaram que não têm notícias de que as mães, vítimas da 

violência doméstica, procurem ajuda para resolver o que acontece dentro de 

suas casas. Muitas vezes elas escondem o que realmente acontece e, algumas, 

acabam negando o ocorrido ou afirmando que esse evento não tem nenhuma 

relação com o estado psicológico e educacional dos filhos. Atribuem a culpa das 

dificuldades das crianças à escola, ou então vêm instruídas com medidas 

protetivas, o que principalmente nas escolas particulares (A e C) é mantido em 

sigilo. 

Esse não é um fato isolado pois segundo as pesquisadoras Denire 

Holanda da Fonseca et al (2012 p. 311), as mulheres que sofrem violência 

doméstica “negam a situação, encobrem, escondem, não demonstram em 

público, ficam reclusas, não saem de casa, limitam-se socialmente restringindo 

as amizades, vivendo praticamente em condições de confinamento”. Muitas 

vezes por sentirem-se envergonhadas pela situação de violência doméstica que 

são submetidas em suas casas e, em muitos casos, as mulheres permanecem 

em sigilo, elas preferem não falar e atribuem a culpa pelo que está acontecendo 

a elas mesmas.  Ainda de acordo com segundo Fonseca et al (2012 p. 308) a 

maioria das vítimas permanece coagida a um relacionamento pela dependência 

financeira e emocional e preferem esconder a real situação do que enfrentar, 

denunciar e ser constrangidas culturalmente ou socialmente. 

Todos os entrevistados afirmaram que não interferem na vida dos pais, 

como encaminhar a mãe à delegacia, por exemplo, mas que a partir do momento 

em que a violência passa a ser contra as crianças ou adolescentes as medidas 

cabíveis são tomadas como acionar o ministério público ou o conselho tutelar 

para que investiguem os casos. 

Além dos danos afetivos e cognitivos a violência doméstica causa sérios 

danos psicológicos. Tal afirmativa pode ser comprovada pela gravidade de um 

caso narrado por uma das professoras entrevistadas. Segundo ela, 

recentemente um aluno de 10 anos tentou se enforcar na sala de aula com a 

corda da persiana. Quando o professor notou o ocorrido e veio em socorro do 



aluno, ele afirmou que “não queria mais viver”, pois os pais moravam em Minas 

Gerais e o pai espancava a mãe porque ela veio para o Paraná com ele. Ou seja, 

o aluno/filho sentia-se responsável pelo fato do pai espancar a mãe. Acreditava 

ser o problema e queria solucionar a situação tirando a própria vida.  A 

coordenadora pedagógica reportou: “eu perguntei qual era o maior sonho da vida 

dele e o menino me respondeu: que os pais se entendessem e parassem de 

brigar”. 

Tais eventos revelam a gravidade e as repercussões que a violência 

contra a mulher provoca na sociedade. Além das questões cognitivas e de 

formação educacional, a escola se torna a receptora da condição emocional do 

aluno. É na escola que, muitas vezes, repercute o universo doméstico. 

Em outra escola, a Escola C, uma professora relatou o caso de dois 

alunos, irmãos, atendidos por ela, que viam diariamente o pai bater na mãe e 

depois batia neles. A menina mais velha e o menino caçula tinham muitas 

dificuldades na escola. Para se protegerem de um lar violento, os dois passavam 

o dia inteiro na Escola. A professora relatou que por muitas vezes viu o menino 

bater na irmã, repetindo o que vivenciava em casa. 

Os aspectos psicológicos da família influenciam na educação escolar 
dos filhos, ou seja, os filhos acabam vivendo os reflexos do contexto 
familiar, tanto positivos quanto negativos, internalizando-os da maneira 
que o recebeu, e transmitindo-os no contexto escolar. Por exemplo, 
aquele aluno que vive constantemente com a violência, seja verbal ou 
física, dentro do seu lar, tende a desenvolver também essas 
características na escola (SILVA e FERREIRA, 2014 p.16)  
 

Em outra situação, tivemos acesso ao relatório de notas de uma turma do 

2º. ano, da Escola F. Segundo relato da professora regente, uma das alunas 

tinha como característica chorar constantemente na sala de aula e grande 

dificuldade de concentração nas atividades, particularmente aquelas que 

exigiam atenção. A diretora relatou que era de conhecimento geral o fato de que 

a mãe da aluna sofria violência doméstica e estava tentando se separar do 

parceiro.  Percebe-se, conforme a foto abaixo, que as notas dessa aluna são as 

mais baixas da turma e ficam oscilando. Percebe-se, também, que a aluna 

consegue notas melhores na disciplina de Artes, na qual, possivelmente, ela 

pode expressar seus sentimentos de maneira mais livre. 

 



            

Foto 02: Notas de uma aluna do 2° ano do Ensino Fundamental da Escola F.  

Como podemos observar no destaque da foto, a nota da aluna que 

vivencia a violência doméstica contra a sua mãe, apresenta baixo rendimento 

escolar em relação a seus colegas de turma.  Segundo a pesquisadora Sabrina 

Boeira da Silva (2017 p.09): 

Famílias desestruturadas, onde as crianças ficam expostas desde 
cedo a situações de violência, vícios, falta de zelo com os filhos e 
conflitos frequentes entre os adultos podem ser causadoras de 
traumas, que irão refletir na socialização, no comportamento e no 
desempenho escolar desses indivíduos. 

 

 Portanto é possível perceber ligações nas notas e desempenho escolar 

com a vivência em casa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Analisando o processo histórico e cultural da humanidade, percebe-se 

que alguns valores e padrões que continuam presentes na sociedade atual são 

de longa data. As mulheres desde sempre foram submetidas ao trabalho do lar, 

e vistas como úteis apenas para gerar vidas. Sempre houve uma grande 

desvalorização no mercado de trabalho contra as mulheres, que muitas vezes 

ao trabalhar no mesmo cargos que os homens, recebem salários menores. 

 Além destas situações de desigualdade no âmbito social e cultural, as 

mulheres ainda sofrem diversos tipos de violências. É o caso ainda da violência 

doméstica, em que os homens se sentem no direito de agredir as suas 



companheiras como se fossem objetos de sua posse. Apesar de muito já ter sido 

desmistificado sobre esse tema, várias mulheres ainda aceitam essas situações 

por ter medo e vergonha. 

 A partir da análise sobre a relação entre desenvolvimento escolar e 

violência doméstica, compreendemos que a aprendizagem das crianças não 

ocorre em um espaço isolado, é preciso pensar os vários contextos a sua volta. 

Como por exemplo, uma criança que fez sua última refeição na escola, no dia 

anterior, não terá condições de se concentrar na aula pela manhã, da mesma 

maneira que a criança que escuta ou vê os seus pais brigando durante a noite 

e, por conta disso, não consegue dormir, terá seu desempenho escolar alterado. 

 Quando as violências são constantes dentro do seu lar, os aspectos 

emocionais e psicológicos dos alunos ficam abalados e, muitas vezes, os filhos 

se sentem culpados pelas atitudes dos seus pais, e tudo isso fica ressoando em 

sua cabeça o que faz com que não consiga se concentrar nos estudos. 

Em um primeiro momento pensou-se em entrevistar mulheres que 

sofreram violência doméstica, para ouvir quais seus posicionamentos frente ao 

desempenho escolar dos seus filhos, porém pela burocracia que envolve a 

sociedade em que estamos inseridos não foi possível, ao pensar em um segundo 

plano, foram entrevistados professores, coordenadores e diretores que já 

tiveram casos em suas escolas. 

Como foi visto nas entrevistas realizadas, os alunos que convivem com a 

violência doméstica apresentam mudanças de comportamento como 

agressividade, agitação ou bloqueio e insegurança. E também apresentam 

oscilações nas notas que normalmente têm uma redução significativa.   

Concluímos, a partir daquilo que foi salientado por Lev Vygotsky (1991) 

que as crianças que têm o seu contexto social conturbado, por violência 

doméstica por exemplo, vão manifestar essas interferências por meio do baixo 

rendimento escolar. 

Portanto, é possível perceber que existem relações entre a violência 

doméstica contra as mulheres com o desenvolvimento da criança, pois crianças 

que vivem em ambientes vulneráveis terão dificuldade de se concentrar para que 

possam aprender.    
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A TERAPEUTA OCUPACIONAL E A RELAÇÃO COM A APRENDIZAGEM 
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RESUMO:  Com o intuito de conhecer o trabalho da terapeuta ocupacional e sua 
intervenção junto às crianças que possuem dificuldades de aprendizagem, o 
presente artigo tem como objetivo compreender como esse profissional – o 
terapeuta ocupacional – pode contribuir no desenvolvimento de crianças com 
dificuldades de aprendizagem na escola e dificuldades nas relações com a 
família e a sociedade. A modalidade de pesquisa adotada foi a entrevista com 
participação de uma profissional da área de terapia ocupacional e a pesquisa 
bibliográfica pautada em autores que tratam da temática como Soares, Carlo de 
Bartalotti, Rocha, Luzo Gollegã, Lopes e Cerqueira.  Destaca-se nesse trabalho 
que um terapeuta ocupacional tem importância no desenvolvimento de crianças 
com dificuldades de aprendizagem ou diferentes deficiências, pois esse 
profissional desenvolve ações que auxiliam no desenvolvimento afetivo, motor e 
cognitivo das crianças, assim como nas interações entre professor e aluno, pais 
e filhos, criança e sociedade, em relação às suas limitações e dificuldades 
encontradas no decorrer de sua vida. 
 
Palavras-Chave: Terapia ocupacional. Dificuldades de aprendizagem. 

Desenvolvimento infantil. Necessidades especiais. 

 

ABSTRACT: In order to understand the work of the occupational therapist and 

his intervention with children who have learning difficulties, this article aims to 

understand how this professional - the occupational therapist - can contribute to 

the development of children with learning difficulties in school and difficulties with 

family and society. The research modality was the interview with the participation 

of a professional in the area of occupational therapy and the bibliographic 

research based on authors who deal with the subject, such as Soares, Carlo de 

Bartalotti, Rocha,  Luzo Gollegã, Lopes and Cerqueira. It is important to note in 

this study that an occupational therapist is important in the development of 

children with learning difficulties and / or different disabilities, since this 

professional develops actions that assist in the affective, motor and cognitive 

development of children, as well as in the interactions between teacher and 
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student, parents and children, child and society, in relation to their limitations and 

difficulties encountered in the course of their life. 

Keywords: Occupational therapy. Learning difficulties. Child development. 

Special needs. 

 

1 INTRODUÇÃO  

O Presente artigo de pesquisa pretende investigar a função da terapia 

ocupacional com crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

A terapia ocupacional busca compreender e contribuir para sanar as 

necessidades que as crianças demonstram em relação ao aprender e ao se 

desenvolver na escola, e também nas relações com a família, a comunidade 

escolar e a sociedade em geral.  

O interesse pelo tema em pauta surgiu depois que comecei a cuidar de 

uma criança que teve acompanhamento com uma terapeuta ocupacional para 

desenvolver a linguagem e se relacionar melhor com as pessoas. Tratava-se de 

um menino bastante esperto porém, pouco estimulado, o que acarretou um 

atraso na linguagem e dificuldade de relacionamento com pessoas próximas. 

Este acompanhamento semanal fez com que me interessasse pelo tema: 

Terapia Ocupacional e a Relação com a Aprendizagem. 

O trabalho desenvolvido pela profissional junto à criança apresentou bons 

resultados, como melhora no desenvolvimento das aprendizagens, no 

desenvolvimento social e nas relações com colegas, professores e familiares. 

Essa melhora podia ser percebida por meio de seus gestos, tentativas de falar, 

o olhar no olho das pessoas quando pretendia pedir algo e no modo como estava 

se relacionando mais afetivamente e não rejeitando, por exemplo, um abraço. 

Foi possível observar que, com o trabalho da Terapia Ocupacional, 

fortaleceu-se o desenvolvimento da autonomia da criança juntamente com os 

aspectos psicomotores, emocionais e cognitivos, além de trazer uma qualidade 

de relacionamento melhor entre a criança e o meio social no qual ela está 

inserida. 



Assim, dada a importância do Terapeuta Ocupacional para o 

desenvolvimento das crianças, trouxemos também para a presente pesquisa o 

percurso de formação desse profissional e também um pouco da história dessa 

profissão. 

A partir disso, o trabalho propõe-se a entender como a terapia ocupacional 

contribui no processo pedagógico de crianças com dificuldades de 

aprendizagem, descrevendo a formação do terapeuta ocupacional e sua função 

dentro do processo de ensino aprendizagem, além de conhecer sua trajetória 

histórica e analisar o trabalho desse profissional e os resultados no 

desenvolvimento da criança. Também se propõe identificar a relação existente 

entre o trabalho do terapeuta educacional e o trabalho do pedagogo na escola. 

De acordo com a definição de metodologia apresentada por Fonseca 

(2002), métodos significa organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa, 

investigação; ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a 

serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer 

ciência, que terá como objetivo auxiliar na elaboração de um trabalho cientifico. 

Assim, entendemos que a metodologia é uma ferramenta fundamental que 

conduz o trabalho de pesquisa da melhor forma e para os melhores resultados. 

Nosso trabalho partiu de uma pesquisa bibliográfica que, segundo 

Vergara (2000), é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído, 

principalmente, de livros e artigos científicos e é importante para o levantamento 

de informações básicas sobre os aspectos direta e indiretamente ligados à nossa 

temática. A pesquisa bibliográfica serviu de base e sustentação teórica da 

investigação, tendo sido pautada em autores que tratam da temática, como 

Soares, Carlo de Bartalotti, Luzo Gollegã, Lopes e Cerqueira. 

Além da pesquisa bibliográfica foi realizada uma entrevista com uma 

terapeuta ocupacional. De acordo com Cervo & Bervian (2002), a entrevista é 

uma das principais técnicas de coleta de dados e pode ser definida como 

conversa realizada face a face pelo pesquisador junto ao entrevistado, seguindo 

um método para se obter informações sobre determinado assunto. Assim, 

realizamos a entrevista com uma terapeuta ocupacional para falar sobre sua 

função na superação das dificuldades de aprendizagens dos alunos. 



A entrevista serviu de complemento para a pesquisa bibliográfica, uma 

vez que representa a realidade e a prática do Terapeuta Ocupacional. 

Apresentamos no decorrer desse trabalho uma análise crítica das respostas do 

sujeito entrevistado, relacionando com as pesquisas que serviram de 

fundamentação teórica para a investigação do tema proposto. 

 

2. O TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

2.1 FORMAÇÃO TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

O papel do Terapeuta Ocupacional no início era totalmente visto e focado 

na educação inclusiva, porém com o passar dos tempos, visto que essa área é 

muito ampla, foi-se percebendo que a terapia era útil para além da educação 

inclusiva, passando a ser aplicada para todos os membros inseridos no ensino 

regular que apresentavam algum tipo de dificuldade no rendimento escolar. 

Cabe destacar, como afirma ROCHA (2007), que os cursos de formação 

em Terapia Ocupacional, por muitos anos, direcionaram a base da sua 

abordagem no campo da educação, como um alargamento da atividade clínica 

estabelecida nos serviços de reabilitação de instituições especializadas, que na 

maioria vezes reforçava apenas o processo de exclusão educacional. 

A formação em Terapia Ocupacional, segundo as definições das diretrizes 

curriculares estabelecidas pelo MEC, objetiva formar profissionais considerando 

o sistema de saúde vigente no país, a atenção integral à saúde e o trabalho em 

equipe. Compreende também, uma formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, pautada em princípios éticos, a partir dos fundamentos históricos, 

filosóficos e metodológicos da Terapia Ocupacional e seus diferentes modelos 

de intervenção, com base no rigor científico e intelectual (BRASIL, 2001). 

Segundo as diretrizes, os conteúdos obrigatórios da formação do 

terapeuta são da área biológica, como anatomia, fisiologia e patologias, e da 

área de humanas, como estudos em sociologia, antropologia e psicologia. 

O profissional de Terapia Ocupacional formado está preparado para 

intervir em diferentes áreas, como Saúde e Educação, focando em 

problemáticas relacionadas à saúde, à ocupação e ao contexto social, 

econômico e cultural dos indivíduos em todas as faixas etárias. 



O Terapeuta Ocupacional é o profissional que terá a competência para 

habilitar e/ou reabilitar, a partir das próprias atividades do cotidiano, os indivíduos 

com necessidades particulares e especiais. 

É o profissional que terá a capacidade de estudar, discutir e propor 

condições para uma qualidade de vida digna dos indivíduos, dentro de preceitos 

éticos, morais e sociais justos. 

Sendo assim o terapeuta atenderá pessoas nas diferentes faixas etárias 

(crianças, adolescentes, adultos e idosos), tanto indivíduos com necessidades 

especiais e sem necessidades especiais, abrangendo diversos campos como 

hospitais, ambulatórios, centros de reabilitação, instituições geriátricas, centros 

de convivência, escolas e clínicas especializadas, centros de saúde, creches, 

empresas, consultórios particulares e atendimento domiciliar, institutos de 

pesquisa, instituições penais, etc. 

Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 

baseado na lei 6.316, de 17 de setembro de 1975, no artigo 5º, é  

 
 

competência do terapeuta ocupacional atuar na área da 
saúde objetivando promover, prevenir, desenvolver 
tratamento em recuperação do indivíduo que necessite de 
cuidados físicos, mentais, senso-perceptivos, cognitivos, 
emocionais, sociais e econômicos através da utilização de 
métodos e técnicas terapêuticas ocupacionais. 
(Coffito,1975). 
 
 

Nikel (2007), em sua tese de doutorado, faz referências a um livro, com 

várias definições da profissão, publicado pelo Curso de Terapia Ocupacional de 

Lins, São Paulo. Segundo o autor, nas definições existentes para a Terapia 

Ocupacional, observa-se que grande parte delas buscam mostrar o que é a 

profissão com foco em seus recursos terapêuticos nas inter-relações. 

Seguindo todos esses princípios de sua formação, na sessão abaixo 

podemos observar o contexto histórico da Terapia Ocupacional. 

 

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO DA TERAPIA OCUPACIONAL 
 

 Em sua história, segundo Soares (1991, p.139), a Terapia Ocupacional 

surgiu, basicamente, de dois processos: da ocupação de doentes crônicos em 



hospitais de longa permanência e da restauração da capacidade funcional dos 

incapacitados físicos. 

A Terapia Ocupacional como profissão da área de saúde surgiu nos 

Estados Unidos e sua primeira escola foi fundada em Chicago, em 1915. Neste 

país, com intento de minimizar os efeitos da primeira Guerra Mundial, propunha-

se o atendimento em reabilitação aos incapacitados físicos e mentais que 

retornavam dos campos de batalha. Este período foi chamado de “reconstrução” 

ou de “restauração” dos potenciais físicos e mentais dos sequelados de guerra. 

No Brasil, formalmente, a história da profissão remonta ao período pós 

II Guerra Mundial e às estratégias de implantação de programas de reabilitação 

na América Latina, preconizadas por organismos internacionais como a ONU 

(Organização das Nações Unidas), a OIT (Organização Internacional do 

trabalho) e a UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura).  

Com efeito, embora já houvesse experiências de uso das “ocupações 

com objetivo terapêutico” em instituições asilares psiquiátricas no Brasil, foi 

devido à influência norte-americana que os cursos de formação em Terapia 

Ocupacional foram implantados, preferencialmente, na área da reabilitação 

física, de acordo com DE CARLO e BARTALOTTI (2001, p.31). 

Os autores descrevem que a formação técnica em terapia ocupacional 

era  

 

restrita e específica das profissões técnicas de reabilitação 

(eminentemente clínica, referente à sintomatologia, à 

intervenção médica específica, aos princípios de indicação 

terapêutica etc.), sendo a Terapia Ocupacional responsável 

somente por membros superiores e pelas técnicas em 

atividades de vida diária” (BARTALOTTI; DE CARLO, 2001, 

p.34). 
 

 

 

 Segundo Bartalotti (2001), os programas terapêuticos ocupacionais 

seguiam indicações médicas e centravam-se na patologia ou na afecção 

orgânica do paciente.  



A Terapia Ocupacional “dividia” o paciente com a Fisioterapia, sendo que 

a reabilitação dos membros superiores ficava sob responsabilidade dos 

terapeutas ocupacionais. As atividades terapêuticas eram analisadas 

sistematicamente em suas possibilidades de ação, relativas ao diagnóstico 

médico e às funções lesadas. Elas eram selecionadas, graduadas e estruturadas 

em etapas de complexidade crescente e seu exercício repetitivo promovia a 

completa recuperação funcional ou a minimização das sequelas motoras.  

Somente em 1969, a profissão foi reconhecida como de nível superior. 

No ano de 2001, somavam-se 29 escolas de formação em Terapia Ocupacional 

no Brasil. Não obstante, o processo de aprovação da formação superior em 

Terapia Ocupacional não ocorreu sem o desagrado da classe médica, “que não 

desejava esse tipo de emancipação” (BARTALOTTI; DE CARLO, 2001, p.34), 

uma vez que esse profissional viria ocupar o espaço, até então destinado apenas 

à medicina. 

Deste modo, o terapeuta ocupacional, para vencer a condição de 

“subalternidade” em relação à classe médica buscou tornar-se um profissional 

de qualidade e incorporar  

Conhecimentos científicos de anatomia, fisiologia, técnica de 

reparos, acompanhando os avanços da cirurgia e dos cuidados 

emergenciais (...) demonstrando competência clínica e 

tecnológica em relação à abordagem de seus pacientes” (DE 

CARLO, GOLLEGÃ e LUZO, 2001, p.139).  

No final dos anos 70, devido a um refluxo na economia mundial e a 

consequente redução de custos na assistência em saúde, os terapeutas 

ocupacionais, que já se deparavam com a necessidade de provar a cientificidade 

de suas práticas, tiveram que incorporar sua profissão no mercado competitivo 

de trabalho. Segundo DE CARLO e BARTALOTTI (2001), esse contexto  

Levou a um movimento de crescente pressão para que os 

terapeutas ocupacionais se tornassem mais pragmáticos, 

desenvolvendo práticas comprovadamente eficazes 

(enfatizando os aspectos mensuráveis do seu trabalho) e 

competentes (em relação a promoção de melhoria da 

independência funcional e inserção dos pacientes), para serem 

mais competitivos no mercado de trabalho. (BARTALOTTI; DE 

CARLO, 2001, p.37).  

 



Cresce, portanto, a necessidade de intervenções cada vez mais técnicas 

em Terapia Ocupacional, com resultados motores e funcionais eficazes e 

quantitativamente mensuráveis.  

Com efeito, pouco a pouco, o terapeuta ocupacional foi incorporado ao 

quadro profissional de instituições especializadas de grande porte, compostas 

de equipes multidisciplinares, formadas por fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, médicos, psicólogos, entre 

outros, sediadas em grandes centros urbanos e tributárias dos avanços 

tecnológicos em reabilitação. 

De acordo com MOREIRA (2008), isso possibilitou que o terapeuta 

ocupacional adentrasse em um quadro cada vez mais especializado de 

profissionais em grandes instituições de reabilitação, presentes nos centros 

urbanos. 

Desse modo, o trabalho do terapeuta ocupacional foi se tornando amplo 

e de vasta qualidade, podendo atender diversas instituições que necessitem de 

sua atuação, inclusive as escolas, como abordamos na sessão a seguir. 

 

2.3 TERAPIA OCUPACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR 

O Terapeuta Ocupacional dentro da instituição de ensino é o suporte para 

aqueles alunos que apresentam dificuldades de origem física, psicológica ou 

social e não conseguem suprir suas necessidades de aprendizagem apenas com 

a professora. Como afirma HARGEDON(2001), o Terapeuta Ocupacional 

avalia as funções físicas, psicológicas e sociais do indivíduo, 

identifica as áreas de disfunção e o envolve em um programa de 

atividades estruturado de forma a superar sua incapacidade. As 

atividades escolhidas serão correlacionadas às necessidades 

pessoais, sociais, culturais e econômicas do cliente, refletindo 

os fatores ambientais que influenciam sua vida. (HARGEDON, 

2001, p.15) 

 

De acordo com a análise dessas circunstâncias, o Terapeuta Ocupacional 

irá dar um diagnóstico preciso de qual método utilizar para auxiliar no 

Desenvolvimento daquele determinado paciente. 



Segundo Hargedon (2001), o Terapeuta Ocupacional é visto como aquele 

que possui recursos, conhecimentos e habilidades para capacitar e potencializar 

o paciente em busca de soluções para seus problemas. 

Rocha, Luiz e Zulian (2003) validam essa ideia ao apontarem que o alvo 

da terapia ocupacional na escola é o fortalecimento da potência de ação dos 

professores e alunos, por meio da criação de soluções para os impasses 

surgidos a partir do próprio grupo e de sua realidade. Esses autores afirmam 

que: 

Não é clínica, nem voltada a aspectos específicos do aluno, 

tampouco de convencimento de atitudes corretas e muito menos 

direcionadas a rever questões pedagógicas. Trata-se ser um 

trabalho a ser desenvolvido com os educadores, os alunos, os 

pais, a comunidade, cuja finalidade é a facilitação do 

aparecimento das dificuldades, dos sentimentos, das emoções 

que permeiam o relacionamento com a proposta de inclusão. 

(ROCHA; LUIZ; ZULIAN, 2003, p.75).  

 

Dessa forma, fica evidente que são amplas as possibilidades de atuação 

do Terapeuta Ocupacional no contexto escolar, permitindo assim um 

atendimento individualizado do paciente conforme suas necessidades clínicas. 

Entre as soluções, aparentemente simples, que o Terapeuta Ocupacional 

pode indicar a fim de favorecer o processo de ensino-aprendizagem, citamos, a 

título de exemplificação, a utilização de recursos como plano inclinado, lápis e 

canetas com diâmetros maiores e/ou revestidos de materiais emborrachados.  

O profissional poderá também ensinar educadores e familiares a 

confeccionarem os recursos de acordo com as necessidades encontradas. Com 

crianças com problemas na comunicação oral, poderá sugerir recursos como 

pranchas e aventais de comunicação. Para favorecer nas atividades de vida 

diária e atividades de vida prática, poderá sugerir adaptações simples mas que 

acarretarão em grandes avanços na aprendizagem e no desenvolvimento dos 

pacientes.  

É papel da Terapia Ocupacional, como apontam PELOSI (2006) e 

TOYODA et al (2007), sugerir atividades adequadas de acordo com cada faixa 

etária, introdução de jogos alternativos e adaptados, brincadeiras e teatro de 



fantoches com funções especificas para estimular o desenvolvimento global das 

crianças e superar dificuldades de desenvolvimento. 

Segundo o site NeuroSaber a participação do Terapeuta Ocupacional é 

de suma importância para a vida de estudantes que necessitam de algum 

suporte/ajuda no contexto escolar, salientando que “trata-se de algo mais 

direcionado para questões que envolvam a inclusão motivada por transtornos de 

coordenação motora, disfunção neuromotora, processamento sensorial ou 

múltipla deficiência”. 

Complementa ainda afirmando que  

O papel do terapeuta ocupacional está na capacidade do 

profissional de oferecer as coordenadas ao aluno através de 

atividades que estimulem as faculdades do corpo com o 

processo de aprendizagem. Um exemplo a ser dado é o fato de 

as crianças descobrirem suas habilidades por meio de 

brincadeiras. Elas servem, então, de ferramentas que 

incentivam o desenvolvimento e o aprendizado da criança. (site 

neurosaber) 

 

Sendo assim, o Terapeuta Ocupacional poderá fazer uso de várias 

atividades para trabalhar e desenvolver aspectos sensoriais, motores, 

neuromotores ou múltiplos, proporcionando à criança a construção de conceitos 

importantes para sua formação, como noção de espaço e tempo, diferenciação 

de cores, identificar a dimensão das coisas e qual a sua profundidade, por 

exemplo. 

 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Com intuito de enriquecer o presente artigo foi realizada uma entrevista 

com uma profissional da área da Terapia Ocupacional, no município de Pato 

Branco-PR. A profissional entrevistada possui graduação em Terapia 

Ocupacional pela Universidade Tuiuti do Paraná e especializações em 

neuropsicologia, neuropedagogia e neuropediatria pela mesma instituição. 

Seu maior alvo de atuação são as crianças com dificuldades neurológicas 

diagnosticadas com paralisia cerebral, síndrome de down, autismo, dificuldades 

motoras, psicomotoras, atrasos no  desenvolvimento e com dificuldades de 



aprendizagem.  

A mesma atende crianças encaminhadas por médicos neurologistas, 

pediatras de neonatal, pediatras, psiquiatras, pedagogos e pelos próprios pais. 

As intervenções com estas crianças são realizadas a partir de uma 

avaliação ou de um laudo prévio encaminhado pelo médico, que orientará o 

trabalho do terapeuta ocupacional. Também pode ocorrer de os pais levarem a 

criança para a terapeuta ocupacional e quem realizará a avaliação será a própria 

profissional. 

A profissional explica que só é possível dar o diagnóstico final sobre a sua 

atuação com determinada criança depois de um certo tempo, que pode variar de 

seis meses há um ano, dependendo de como essa criança se desenvolverá. Na 

entrevista, ela exemplifica com a seguinte situação: “se a criança encaminhada 

para acompanhamento está no primeiro ano do Ensino Fundamental, e não está 

lendo nem escrevendo, já começo a intervir para que mais pra frente não haja 

um atraso maior”.  

Nesse caso do exemplo, trabalha-se com métodos fonológicos 

específicos para essas dificuldades de aprendizagem e que são pré-requisitos 

para alfabetização. 

A entrevistada destaca que é necessário fazer uma avaliação minunciosa 

para identificar os motivos pelos quais cada criança não está se desenvolvendo. 

Relata que aplica procedimentos diferentes para cada criança, pois cada criança 

é única e se desenvolve de forma ímpar e especial.  

Ela conclui que é importante mudar a forma de aplicar os procedimentos, 

mas que procura sempre fazê-los por meio de brincadeiras, pois assim as 

crianças aceitam melhor as atividades propostas, revelam suas dificuldades e se 

desenvolvem ludicamente. Enquanto as crianças brincam, a Terapeuta 

Ocupacional interfere nessa brincadeira, dando sentido para que assim a criança 

possa se desenvolver de forma autônoma. 

Os terapeutas ocupacionais são especialistas nas atividades da vida 

diária, que utilizam essas atividades como recurso terapêutico, 

independentemente do diagnóstico ou ambiente de tratamento, visando 



maximizar o desempenho das atividades do cotidiano de seus pacientes 

(ABRATO, 2011, P.48; PEDRETTI, 2004,p. 89). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por meio do desenvolvimento dessa pesquisa, podemos perceber que o 

trabalho da terapeuta ocupacional no cotidiano da criança, dos pais e 

professores é muito abrangente e de grande valia. 

Este trabalho é realizado primeiramente através de uma avaliação, da 

terapeuta com criança e com os pais, para conhecer e poder diagnosticar a 

melhor forma de contribuir para o desenvolvimento da criança. Assim, a 

terapeuta investiga, determina a melhor forma de acompanhamento e orienta a 

criança, os pais e outros interessados, como professores e a escola, sobre como 

potencializar o desenvolvimento da criança. 

Com intuito de contribuir com o desenvolvimento de uma criança, o 

trabalho do Terapeuta Ocupacional não é isolado. Exige um coletivo, formado 

pelos pais, pedagogos, fonoaudiólogos e outros profissionais interessados no 

sucesso da criança. 

A pesquisa permitiu concluir que o terapeuta ocupacional deve conhecer 

cada criança, o que acontece ao longo do tratamento, e estabelecer formas para 

que essa criança alcance os resultados esperados e atinja os objetivos 

estipulados para a terapia. 

Assim, o Terapeuta Ocupacional contribui com o desenvolvimento da 

criança, e, em ação conjunta com a escola, contribui também com as 

aprendizagens e a socialização de alunos que apresentam dificuldades no 

ambiente escolar, respeitando, avaliando e intervindo de forma individualizada 

em cada paciente. 
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RESUMO: Este artigo científico apresenta um estudo em torno da temática “A 
importância da pré-escola de 4 a 5 anos e 11 meses na Educação Básica para 
o desenvolvimento do sujeito”. Os objetivos desse trabalho são: proporcionar 
reflexões sobre a alteração das matrículas do ensino fundamental, 6 anos de 
idade, ressaltando a relevância dessa etapa para o pleno desenvolvimento da 
criança; analisar a legislação vigente no país que norteiam a Educação Infantil, 
descrever uma breve trajetória histórica do conceito de infância ao longo dos 
tempos e ponderar as fases de desenvolvimento da criança a partir das teorias 
de Piaget e Vygotsky. A metodologia utilizada segue uma abordagem qualitativa 
e de caráter exploratório, utilizou-se de análises bibliográficas e uma pesquisa 
de campo, realizada através de um questionário aberto com a finalidade de 
coletar dados e respostas dos pais e dos professores que fazem parte da 
comunidade escolar. Ao final conclui-se que é fundamental seguir as etapas de 
desenvolvimento infantil sugeridas por Piaget, a teoria deste autor e de Vygotsky 
fundamentam as práticas educativas utilizadas em sala de aula e também 
contribuem na formulação da legislação da Educação Infantil, porém há uma 
carência na formação dos professores em relação a esse estudo. É importante 
dar mais ênfase a esta fase de Educação Infantil, além de ser a primeira fase da 
Educação Básica, vários aspectos serão desenvolvidos na criança e que serão 
importantes para os anos seguintes da educação escolar. 

 

PALAVRA–CHAVE: Educação Infantil. Desenvolvimento. Importância. 
Conhecimento. 
 

ABSTRACT: This scientific article presents a study about the theme "The 
importance of pre-school from 4 to 5 years and 11 months in basic education for 
the development of the subject". The objectives of this work are: to provide 
reflections on the change in primary school enrollment, 6 years of age, 
highlighting the relevance of this stage for the full development of the child; to 
analyze the legislation in force in the country that guides Infant Education; to 
describe a brief historical trajectory of the concept of childhood throughout the 
ages and to consider the stages of development of the child from the theories of 
Piaget and Vygotsky. The methodology used follows a qualitative and exploratory 
approach, using bibliographical analyzes and a field survey, conducted through 
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an open questionnaire with the purpose of collecting data and answers from 
parents and teachers that are part of the school community. Finally, it is 
concluded that it is fundamental to follow the stages of child development 
suggested by Piaget, the theory of this author and Vygotsky base the educational 
practices used in the classroom and also contribute in the formulation of the 
legislation of the Child Education, but there is a lack in the training of teachers in 
relation to this study. It is important to give more emphasis to this phase of Early 
Childhood Education, besides being the first phase of Basic Education, several 
aspects will be developed in the child and that will be important for the following 
years of school education. 
 

KEYWORDS: Early Childhood Education. Development. Importance. 
Knowledge. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O referido trabalho apresentará uma discussão teórica e uma pesquisa 

prática que permitirá compreender a importância das etapas da infância para o 

processo ensino aprendizagem. Para tanto, esse trabalho iniciará com um 

aprofundamento teórico sobre os pensamentos de Piaget e Vygotsky em relação 

a importância das etapas da Educação Infantil. Em seguida será analisado a 

pesquisa de campo realizada com pais e professores que fazem parte da 

comunidade escolar, e será apresentada uma discussão a partir dos elementos 

fundamentais das obras, com a compreensão da comunidade escolar. 

 Esse trabalho tem por finalidade a compreensão da importância do 

processo educacional da criança, sem perder de vista o processo ensino e 

aprendizagem de forma lúdica e prazerosa. 

 

2 CONSTRUÇÃO TEÓRICA: AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL NA TEORIA DE PIAGET E VYGOTSKY 

 

Entender as etapas do desenvolvimento infantil pelo olhar de dois 

grandes estudiosos é sem dúvida, um dos prazeres em pesquisar e compreender 

a aprendizagem da criança. Neste artigo busca-se compreender as etapas do 

desenvolvimento da criança nos estudos de Piaget, principalmente a partir da 

fase pré-operatória e em Vygotsky a partir da compreensão do desenvolvimento 

cognitivo em relação ao meio social. 



Para Piaget4, a fase pré-operatória é a fase do desenvolvimento 

cognitivo pelo qual a criança passa entre os 2 e os 7 anos de idade. Piaget 

pesquisou a evolução do pensamento humano a partir do nascimento dividindo-

a por estágios, conforme Goulart (2008), nos traz em seu livro. 

 

O Estágio objetivo-simbólico ou pré-operatório: inicia-se 
aproximadamente aos 2 anos e vai até aos 6 ou 7 anos. O início desse 
período é marcado pela instalação simbólica, especialmente pela 
linguagem; a denominação utilizada por Piaget, durante algum tempo, 
para designá-lo: Simbólico. Inicia-se, também um contato maior com o 
mundo exterior, que lhe vale a denominação do objetivo. (GOULART, 
2008, p.25) 

 

Nessa fase com o desenvolvimento da linguagem, a criança começa a 

socializar-se e a comunicar-se com o mundo a sua volta, entretanto, de acordo 

com Goulart (2008), essa socialização é apenas uma socialização das suas 

ações, pois quando se comunicam com outras pessoas não se colocam no lugar 

delas, e assim não fazem uso de falas que realmente expliquem a elas o que 

está acontecendo, falam como se estivessem explicando para elas mesmas, ou 

seja, possuem ainda uma linguagem egocêntrica. E essa linguagem chama de 

monólogos coletivos, ou seja, várias crianças falando ao mesmo tempo, sem que 

uma compreenda a outra. 

 

Ao final do segundo ano, a criança torna-se capaz de 
formular pequenas frases completas, sem conjugação de verbos. A 
frase gramatical só vai aparecer, contudo com 3-4 anos, quando a 
criança torna capaz de conjugar verbos. Ao final do terceiro ano e 
geralmente no início do quarto ano de vida, a criança constrói o 
chamado período hipotáxico, constituído de frases principais 
subordinadas. (GOULART, 2008, p.49) 

 

Segundo Goulart (2008), quando a linguagem da criança estiver mais 

avançada se instala um comportamento de curiosidade em relação à realidade 

o que se denomina a fase dos “por quês”, nessa fase questionam tudo a sua 

volta e grande parte de suas perguntas dará um nó na cabeça dos adultos por 

serem perguntas que não há necessariamente uma resposta já que ocorrem ao 

                                                           
4Jean Piaget (1896-1980) foi um menino prodígio, aos onze anos publicou seu primeiro trabalho 

que narrava sua observação sobre um pardal albino. Desde criança interessou-se por mecânica, 
fósseis zoologia e história natural. Aos sábados, trabalhava gratuitamente no Museu de História 
Natural. Seu pai era professor universitário de Literatura Medieval na Universidade de Neuchâtel, 
na Suíça, mesma Universidade que Piaget frequentou e se formou em Biologia e Filosofia.  



acaso, mas para a criança, tudo deve ter uma explicação, um motivo, nada é por 

acaso. 

Sobre o pensamento da criança pré-operatória Goulart (2008) descreve 

que, o primeiro pensamento da criança é egocêntrico, pois a criança apenas 

processa os dados do seu “eu”, e de suas atividades, para em seguida partir 

para a segunda forma de pensamento que é chamado de pensamento intuitivo, 

nesse pensamento a criança começa a pensar no outro e no real de forma pré-

lógica. 

Conforme cita Goulart (2008), é nessa fase também que as crianças 

criam laços afetivos e desenvolvem sentimentos individuais, como simpatia, 

antipatia e irritação com algumas pessoas em particular e a afetividade interior 

também se organiza nesse período mais do que antes. 

 

No período objetivo-simbólico, algumas manifestações afetivas se 
apresentam como os sentimentos interindividuais (afeições, simpatias, 
antipatias), ligados a socialização das ações, a aparição de 
sentimentos morais, provenientes das relações com adultos e crianças, 
e as regularizações de interesses e valores, que estão ligadas ao 
pensamento intuitivo em geral (GOULART, 2008, p.61) 

 

Segundo Goulart (2008), para as crianças dessa fase simpatizar com 

alguém é também concordar com os seus pensamentos e ações, normalmente 

as primeiras pessoas que essas crianças irão simpatizar são os seus pais, e 

assim a criança moldará os seus valores a imagem do seu pai e de sua mãe.  

Em contrapartida, os estudos de Vygotsky5 nos direcionam a novas 

compreensões sobre o processo de aprendizagem da criança. Em sua teoria 

dispõem e defende alguns aspectos que determinam o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças, como a que o meio em que a criança vive influência 

seus aspectos. Assim descreve Vygotsky et. al. (2001, p.32) “a aprendizagem de 

uma criança começa muito antes da aprendizagem escolar. A aprendizagem 

escolar nunca parte do zero. A aprendizagem não começa na idade escolar”. A 

                                                           
5Lev Semenovich Vygotsky (1896 - 1934) nasceu na Rússia, seus pais eram de uma família 
judaica culta e com boas condições econômicas, o que permitiu a Vygotsky uma formação 
sólida desde criança. Dessa forma, teve acesso a muitos livros e pode se dedicar aos estudos 
desde cedo. Até os 15 anos foi educado em casa por tutores particulares. Com apenas dezoito 
anos, matriculou-se no curso de medicina em Moscou, mas acabou cursando a faculdade de 
direito.  



criança quando entra na escola ela traz consigo uma bagagem de experiência e 

aprendizado, adquiridos no seu meio social.  

Portanto o meio social influência a aprendizagem e o potencial, e isso 

depende muito dos estímulos recebidos, se uma criança não recebe estímulos 

ela não se desenvolverá no tempo adequado. Vygotsky (1998, p.100) “considera 

os estímulos auxiliares como altamente diversificados: eles incluem os 

instrumentos da cultura na qual a criança nasce [...]”.   

 

Em estudos experimentais sobre o desenvolvimento do ato de pensar 
em criança em idade escolar, tem-se admitido que processos como 
dedução, compreensão, evolução das noções de mundo, 
interpretações da casualidade física, o domínio da lógica abstrata 
ocorre todos por si mesmo, sem qualquer influência do aprendizado 
escolar. (VYGOTSKY, 1998, p.104) 

 

Outro aspecto que Vygotsky et.al. (2001, p.56) afirmam que “é uma 

comprovação empírica, frequentemente verificada e indiscutível que a 

aprendizagem deve ser coerente com o nível de desenvolvimento da criança”, 

ou seja, não se tem características certas para cada idade, cada criança 

desenvolve-se conforme o seu ritmo, cada um tem seu tempo de 

desenvolvimento, muitas vezes não aprendem, não por que tem algum tipo de 

problema de aprendizagem, mas por que ainda não desenvolveu todos os 

aspecto necessários para aquela idade e não está preparada. Isso também quer 

dizer que a cada etapa e idade devem-se trabalhar conteúdos apropriados, não 

se pode partir do difícil, tem que ser adequada a cada idade para que assim 

possa avançar gradativamente, tendo o professor papel fundamental, pois ele 

será o mediador do conhecimento. 

Para Vygotsky (1998, p.130), tem que levar em consideração as 

estruturas biológicas de cada idade. Assim ele afirma, “se ocupa mais das 

interações entre as condições sociais em transformação e os substratos 

biológicos do comportamento”. Uma criança de dois anos não tem estruturas 

biológicas completas, por exemplo, para amarrar um tênis e por isso não se tem 

como cobrar da criança esta atividade.    

Segundo Vygotsky (1998, p. 98) existem duas zonas de 

desenvolvimento a real e a proximal, sendo que “o estado de desenvolvimento 



mental de uma criança só pode ser determinado se forem revelados os seus dois 

níveis: o nível de desenvolvimento real e a zona desenvolvimento proximal”.  

Para Vygotsky (1998, p.103) “o desenvolvimento real de uma criança 

define funções que já amadureceram, ou seja, os produtos finais do 

desenvolvimento”, o real é quando o aluno consegue fazer as tarefas sozinho, e 

a zona de desenvolvimento proximal, segundo Vygotsky (1998, p.120) “define 

aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão presentemente 

em estado embrionário[...]Poderiam ser chamados de brotos[...]” ou seja 

proximal e quando sabe fazer, mas com ajuda do outro.  

A partir da compreensão desses dois autores, o que se evidência é que 

precisa ser respeitado o processo de aprendizagem da criança. Há etapas, pelas 

quais as crianças precisam viver e necessita-se que o professor e a família 

observem essas etapas e que sejam levadas em consideração no processo de 

aprendizagem. Neste contexto, há defesa para que haja um respeito da 

idade/ano para que possamos compreender o processo de aprendizagem e para 

conseguirmos direcionar as atividades, jogos e brincadeiras, garantindo assim 

que as crianças sintam se pertenço ao mundo da aprendizagem e da educação. 

 

3 ENCAMINHANTO METODOLÓGICO: O QUE PAIS E PROFESSORES 

COMPREENDEM SOBRE A ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Esta pesquisa possui cunho qualitativo, de caráter exploratório e, utilizou-

se como instrumento de coleta de dados o questionário aberto, com a finalidade 

de coletar dados e respostas dos pais e dos professores referentes à etapa da 

Educação Infantil, para posteriormente analisar e comparar as respostas 

abordadas.    

 A intencionalidade da amostragem populacional estimada para esse 

estudo, envolvendo os professores, foram no total do envio de 28 questionários, 

retornando somente 19. A amostragem inicial, intencional dos questionários para 

os pais, da escola pública e privada do município de Pato Branco, foi o envio de 

120 questionários, dos quais retornaram somente 30. 

As questões norteadoras dos questionários dos professores giraram em 

torno de duas etapas. No primeiro momento buscou-se o levantamento de alguns 

dados pessoais como 1) idade; 2) sexo; 3) tempo de atuação na docência, 4) 



rede de ensino; 5) situação profissional;6) formação; 7) turma da educação 

básica em que atua no momento. Na segunda etapa do questionário, foram 

elaboradas quatro perguntas descritivas e uma pergunta objetiva, sendo: 8) para 

você o que representa a etapa da Educação Infantil? 9) você acha importante as 

crianças frequentarem a etapa da Educação Infantil? Por quê? 10) na etapa em 

que a criança frequenta a Educação Infantil, deve-se dar maior ênfase no 

desenvolvimento da alfabetização ou no desenvolvimento cognitivo e motor da 

criança? Por quê? A pergunta objetiva 11) questionou se os discentes 

concordavam com as etapas do desenvolvimento infantil sugeridas por Vygotsky 

e Piaget para serem levados em consideração nas matrículas do ensino 

fundamental, 6 anos de idade. 

 Através do levantamento de dados, constatou-se que 100% dos 

professores são do sexo feminino e com idade entre 20 a 59 anos; 53% do grupo 

atuam em escola privada e 47% em escola pública. 26% dos professores estão 

atuando a menos de cinco anos, 32% estão atuando entre cinco a dez anos, 

10% estão atuando entre dez a quinze anos e 32% estão atuando a mais de 

quinze anos. No quesito de graduação 84% das profissionais são graduados em 

Pedagogia e 16% em letras.  

Apresentando os resultados obtidos dos questionários das questões 8, 9, 

10 e 11, apresentamos que com relação a questão 8, mais de 70% consideram 

que a Educação Infantil representa a base para as etapas futuras, considerando 

ser o local em que a criança poderá se socializar com outras pessoas, além do 

âmbito familiar e se desenvolver socialmente, cognitivamente e emocionalmente. 

 Em relação à questão 9, a grande maioria concorda que é de suma 

importância as crianças frequentarem a etapa a Educação Infantil, considerando 

ser nessa fase que a criança inicia o processo de escolarização desenvolvendo 

suas capacidades cognitivas e motoras de forma lúdica. Um professor afirmou 

nesta questão que, a estimulação que a criança recebe no ambiente escolar é 

mais assertiva do que a estimulação recebida em casa, preparando assim a 

criança para a etapa do Ensino Fundamental. O fato de a criança ter frequentado 

a educação infantil é um diferencial do seu comportamento na etapa seguinte, o 

ensino fundamental. 

 Na questão 10, se apresentou com unanimidade as respostas dos 

professores sobre o que se deve dar maior foco na Educação Infantil, todos 



concordaram que antes da alfabetização propriamente dita deve-se trabalhar o 

desenvolvimento cognitivo e motor da criança e que a alfabetização é a 

consequência de um trabalho bem feito. 

Na questão objetiva de número 11, a grande maioria dos educadores 

responderam que concordam com as etapas do desenvolvimento infantil 

sugeridas por Vygotsky e Piaget, para serem levados em consideração nas 

matrículas do ensino fundamental, 6 anos de idade. 

 No entanto, quando questionado do “porquê”, somente treze professoras 

responderam que concordam, por que as crianças não possuem maturidade 

para entrar no Ensino Fundamental antes dos seis anos de idade, duas 

educadoras responderam que é importante seguir um padrão mesmo sabendo 

que as crianças se desenvolvem de forma diferente e outras duas disseram que 

é nessa fase por volta dos seis anos que as crianças apresentam um raciocínio 

formal e espacial. Apenas uma discente respondeu que concordava, mas 

somente com um dos autores apresentados, afirmando que os dois têm teorias 

totalmente opostas, Piaget é totalmente biológico, acredita que a criança elabora 

espontaneamente seu conhecimento e Vygotsky afirma que a criança aprende 

com o meio em que vive, e diante disso concorda somente com a teoria de 

Vygotsky. 

 Para fazer a análise dos questionários dos pais é preciso considerar a 

estrutura do mesmo, considerando o roteiro inicial de informação sobre dados 

de ordem mais pessoal, como: 1) idade; 2) sexo; 3) rede de ensino que seu filho 

frequenta; 4) turma da Educação Básica em que seu filho está matriculado. Após 

essa sequência utilizou-se de três perguntas descritivas e uma objetiva, as 

perguntas do questionário para os pais foram muito próximas as perguntas 

realizados para os professores, sendo que o objetivo é posteriormente fazer o 

cruzamento de dados em relação aos dois grupos, sobre a Educação Infantil, 

sendo: 5) Para você, o que significa a etapa da Educação Infantil?; 6) Você acha 

importante seu filho frequentar a etapa da Educação Infantil; 7) Na etapa em que 

a criança frequenta a Educação Infantil, deve-se dar maior foco em desenvolver 

a alfabetização ou o desenvolvimento cognitivo e motor da criança? Por quê? e 

a última pergunta a de número 8, apresentou-se na forma objetiva questionando-

os se conheciam as etapas do desenvolvimento Infantil sugeridas por Vygotsky 



e Piaget para o processo de aprendizagem da criança? Com alternativas de Sim 

ou Não.  

 Nos resultados coletados da população dos pais, em relação a questão 5, 

a grande maioria considera que é uma fase importante e fundamental para o 

desenvolvimento básico da criança, tanto o desenvolvimento cognitivo, motor, 

emocional e social, sendo o início de todo o aprendizado e conhecimento de uma 

criança. Outro pai respondeu que é a fase em que a criança estará 

desenvolvendo coordenação, atenção, motivação, ideias e atitudes que serão 

levadas para a vida, além de gerar autonomia, aprende a compartilhar e 

socializar. Também destacaram, como sendo a etapa de preparação para haver 

estímulos adequados, a criança desenvolve e amplia suas possibilidades de 

adquirir conhecimento e habilidades para a formação da personalidade e do 

caráter da criança. Teve ainda alguns pais que responderam que a Educação 

Infantil é uma etapa de iniciação alfabética e um preparo “suave” para o que a 

criança irá enfrentar no ensino fundamental.  

 Na pergunta 6, todos responderam que acham importante que seu filho 

frequente a Educação Infantil, porém houveram respostas diferenciadas para 

esta pergunta. Alguns acham importante porque é uma etapa de 

amadurecimento e desenvolvimento pleno. Para outros a frequência das 

crianças é necessária, para receberem estímulos e principalmente farão o 

desenvolvimento da convivência social e emocional. Há ainda, os que acham 

necessário considerando ser nesta fase que as crianças estarão começando a 

ser alfabetizadas, ou seja, iniciando os primeiros conhecimentos. Outros 

responderam que é importante a presença para tornar a criança mais preparada 

para as etapas de estudo que, ainda virão e porque terão o primeiro contato com 

o ambiente escolar.  Com o destaque para uma resposta: “É importante 

frequentar a Educação Infantil para que a criança se desenvolva no futuro 

pessoal e profissional”.                                                                       

Um dos pais, no entanto, respondeu que "Frequentar a Educação Infantil 

significa que a criança será estimulada, através de atividades, brincadeiras a 

exercitar as suas capacidades físicas e motoras".  

 Como resposta à pergunta 7, alguns pais responderam que acham mais 

importante desenvolver na Educação Infantil a alfabetização. Segundo os pais, 

é nesta etapa que as crianças começam a aprender a escrever e a ler e 



consequentemente terão noções básicas para iniciarem o Ensino Fundamental.                                                                                            

Alguns acham que deve ser trabalhado a alfabetização e o desenvolvimento 

cognitivo e motor juntos, ou seja, trabalhando primeiramente o desenvolvimento 

da alfabetização será uma consequência. Algumas respostas merecem 

destaque: “As crianças estão se desenvolvendo nesta etapa e ao mesmo tempo 

estão querendo aprender a alfabetização de forma lúdica"; "Acho que alfabetizar 

por si só perde o sentido, mas trabalhar unindo o desenvolvimento cognitivo e 

motor é o que torna a Educação infantil especial e única"; “A alfabetização é uma 

consequência do desenvolvimento”.                             

Outros pais foram mais enfáticos nas questões cognitivas e motoras, com 

destaques paras as escritas: "É primordial o desenvolvimento motor e cognitivo 

pois a criança precisa brincar e interagir antes de ser alfabetizada"; "Eles 

precisam estar seguros de seu desenvolvimento para poder aprender"; "O 

desenvolvimento precede a alfabetização"; "O mais importante é o 

desenvolvimento cognitivo e motor, sempre de forma lúdica, respeitando as 

etapas de desenvolvimento infantil e o ritmo de cada criança"; "Tendo o 

desenvolvimento, a alfabetização acontecerá naturalmente, há fase para tudo, 

não há a necessidade de acelerar ainda mais as coisas na vida dos pequenos"; 

“O desenvolvimento significa, a exploração e a experimentação de novas 

descobertas, e traz diversos benefícios como o aumento do potencial e da 

capacidade, para consequentemente desenvolver melhor a alfabetização”.  

 Na questão 08 a qual era objetiva, 67% dos pais assinalaram que não 

conhecem as etapas do desenvolvimento infantil sugeridas por Vygotsky e 

Piaget e 33% assinalarão que conhecem.  

  

4 ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

A partir do aprofundamento teórico e da pesquisa realizada é possível 

apresentar alguns pontos que constatamos durante a pesquisa. Nas respostas 

dos professores, pode-se observar que, em sua maioria, consideram a Educação 

Infantil essencial para o desenvolvimento do sujeito, e acrescentam ser nessa 

fase que a criança começará a desenvolver suas capacidades cognitivas e 

motoras, se receberem estimulação adequada desde a primeira infância. Alguns 

professores destacaram ainda, a importância dessa face para o desenvolvimento 



da próxima etapa, o Ensino Fundamental, devido à diferença apresentada em 

seu comportamento e seu desenvolvimento cognitivo e motora apresentado em 

sala de aula. 

O que podemos observar, também através da pesquisa dos professores 

foi que existe um conflito de compreensão nas teorias de Piaget e Vygotsky, ao 

serem analisadas as respostas da questão 11 do questionário, que solicitava aos 

professores se os mesmos concordavam com as etapas do desenvolvimento 

infantil sugeridas pelos dois autores e a sua justificativa do “por que”, percebeu-

se há dificuldade na compreensão em relação às teorias de aprendizagem de 

Vygotsky e Piaget, pelos professores, tornando a interpretação das respostas 

um insipiente quanto ao posicionamento sobre as teorias das etapas do 

desenvolvimento infantil e as implicações no processo de ensino aprendizagem 

para serem levados em consideração nas matrículas do ensino fundamental, 6 

anos de idade.  

Referente ao questionário dos pais, podemos observar que poucos 

conhecem as etapas do desenvolvimento sugeridas por Vygotsky e Piaget. É 

muito importante uma parceria entre a escola e os pais na compreensão do 

desenvolvimento da criança. Sendo dever da escola dominar, conceitos de 

desenvolvimento e construir, junto à comunidade de pais, explicações sobre o 

que é, e como ocorre essa fase, para que juntas, escola e família, possam 

desenvolver uma aprendizagem e um desenvolvimento significativo. 

Assim como apresenta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB 9394/96), a Educação Infantil é a etapa de iniciação onde devem ser 

trabalhados vários aspectos para um melhor desenvolvimento, conforme cita no 

Art. 29. 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, 1996 
s/p) 

 

Ou seja, a LDB afirma que o desenvolvimento social, cognitivo e motor da 

criança é essencial na Educação Infantil. Uma das respostas mais interessantes 

referente a importância da Educação Infantil foi apresentado por uma das mães 

“Representa uma das etapas mais importantes, pois estamos desenvolvendo 

ideias, formações e atitudes que serão levadas para a vida toda”.  



As respostas dos questionários nos ajudaram a compreender, enquanto 

pesquisadoras, que para alguns pais o foco deve ser a alfabetização na 

Educação Infantil, dentre as respostas podemos destacar a de dois pais, que 

assim escreveram “ É um preparo suave para o que ela vai enfrentar no Ensino 

Fundamental”, “Etapa de iniciação alfabética”. Segundo Piaget (1975, 

p.89 apud BECKER, 2012, p.35), “cada vez que ensinamos prematuramente a 

uma criança alguma coisa que poderia ter descoberto por si mesma, esta criança 

foi impedida de inventar e, consequentemente, de entender completamente”. 

Educação Infantil significa o início e base de todo o aprendizado, 

apresentando os conteúdos de forma lúdica e com vários estímulos, 

consequentemente terão um preparo e uma noção para os estudos posteriores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisarmos a história da infância ao passar dos séculos podemos 

perceber que por muito tempo não foi atribuído valor a essa fase da vida, 

segundo GUIRALDELLI (1996), a criança sempre foi definida como inacabada e 

incapaz, a ideia de infância por muito tempo não existiu. Mas com o passar dos 

séculos e as modificações sociais que ocorreram na idade média à definição de 

infância passou por transformações significativas. 

A Educação Infantil, durante muito tempo foi vista como assistencialista, 

por que a sociedade não tinha o entendimento das etapas de educação infantil, 

mas com a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9394/96) isso mudou, pois, a LDB traz uma nova concepção de Educação 

Infantil sendo reconhecida agora como a primeira etapa da educação básica. 

Como podemos ver no Art. 29 

 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 
até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade. (BRASIL, 1996 s/p) 
 

Nesse primeiro momento, a LDB passa a reconhecer a Educação Infantil 

como primeira etapa da educação básica, mas não a torna obrigatória só em 

2013 houve uma alteração na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 pela LEI 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.796-2013?OpenDocument


Nº 12.796, DE 4 DE ABRIL DE 2013, que em seu “Art. 4o -torna a educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino 

médio” (BRASIL, 2013 s/p).  

Acredita-se que a LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação) está nos principais autores da Educação Infantil, Piaget e Vygotsky 

que por sua vez defendem as etapas de desenvolvimento entendendo que essas 

devem ser respeitadas, e afirmam também que a criança precisa desenvolver na 

primeira infância aspectos físicos, psicológicos e intelectuais. Com base nos 

estudos dos autores é possível reafirmar a importância das contribuições dos 

autores. 

Piaget acredita no desenvolvimento biológico, ou seja, tudo que a criança 

precisa saber está dentro dela e no momento certo aprenderá espontaneamente. 

Já Vygotsky defende que o meio social influência a aprendizagem e que tudo 

depende dos estímulos que receberá, e se não os receber, não se desenvolverá 

no tempo adequado. Apesar de duas teorias distintas o que os unem é a 

fascinação pelas etapas de desenvolvimento principalmente pela primeira 

infância. 

Em nossa pesquisa de campo percebeu-se através dos questionários que 

muitos educadores e pais não conhecem as teorias de Piaget e Vygotsky ou 

conhecem apenas pelo nome ou ouviram citar, mas não os conhecem 

verdadeiramente.  Em relação aos pais é compreensivo que não conheçam suas 

teorias, mas em relação aos professores, é fundamental que continuem a 

aprofundar e a estudar as teorias desses dois autores, principalmente o que se 

refere a Educação Infantil, para adequarem suas práticas de aprendizagem as 

fases da infância, respeitando o tempo da aprendizagem e as formas de ensinar. 

A formação qualificada e continuada aos nossos professores, são 

necessárias para que se aprofundem continuamente sobre as etapas de 

desenvolvimento. É importante que os professores conheçam as teorias de 

Piaget e Vygotsky para que possam, assim, compreender o real significado da 

infância e para aprimorar suas práticas educativas.  

Essas etapas de desenvolvimento devem ser respeitadas, valorizando os 

conhecimentos fundamentais da criança com os conhecimentos necessários, 

permitindo que a criança seja criança, ou seja, há etapas pelas quais as crianças 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.796-2013?OpenDocument


precisam viver, e necessita-se que o professor e a família observem essas 

etapas e que sejam levadas em consideração no processo de aprendizagem. As 

crianças não aprendem tudo na mesma idade, cada um tem seu jeito e sua 

capacidade de aprender, é necessário que os professores compreendam que as 

crianças precisam brincar, socializar e principalmente aperfeiçoar algumas 

habilidades básicas para posteriormente ser alfabetizada. Para isso é necessário 

que a criança se sinta parte do mundo da aprendizagem e da educação, 

conforme o que Vygotsky e Piaget afirmam, as crianças por si só têm uma 

dinâmica de aprendizagem, e por isso existem etapas adequadas a cada fase 

de desenvolvimento que devem ser respeitadas e não avançadas.  

Esse trabalho reafirmou a importância em cuidarmos e melhoramos os 

processos na Educação Infantil, pois além de ser a primeira fase da Educação 

Básica, é neste momento que vários aspectos serão desenvolvidos na criança, 

e que serão de suma importância para os anos seguintes da educação escolar, 

necessitando que os professores e as famílias entendam o valor da primeira 

infância como processo de aprendizagem. 
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