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APRESENTAÇÃO DA SÉRIE

Os diretores

Saber fazer dos conhecimentos cognitivos e torna-se o 
saber e fazer educativo na rotina das transposições desses his-
tóricos conhecimentos para professores e estudantes na atua-
lidade, suscitará várias modalidades didáticas e um currículo 
que corresponda aos desafios sociais, políticos e culturais na 
atual conjuntura do estado brasileiro. 

Os desafios à sociedade brasileira em sua diversidade re-
gional e de características peculiares frente à organização me-
todológica da educação em que a política partidária determina 
o que se deve ensinar e o que se deve aprender a “Série Sabe-
res e Fazeres da Educação”, composta por coletâneas de artigos 
produzidos por pesquisadores docentes e discentes de cursos 
de pós-graduação stricto-sensu e lato-sensu tem por objetivo, 
apresentar os caminhos e descaminhos percorridos pelas pro-
postas para o desenvolvimento da educação no Brasil em suas 
diversas modalidades nas alinhas da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação - LDB 9394/1996 e alterações decorrentes das 
ações que suscitaram  políticas públicas de alcance as deman-
das sociais ignoradas e as especificidades didáticas e curricula-
res para grupos anteriormente excluídos.

Para a construção dessa tarefa, em primeira instância, 
houve a motivação de um grupo de professores na busca por 
uma agência que se prontificasse a editar uma coletânea de 
atualização educativa que tenha em seu conteúdo as expressões 
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das experiências de pesquisadores, orientadores e estudantes 
agentes na educação escolar e universitária.

 Frente a isso, e da união de vários atores-autores, surgiu 
a idealização  de  rever e atualizar questões que permeiam von-
tades docentes sobre as histórias e amplitudes do saber fazer 
educativo, intentando oferecer progresso às instituições e ao 
progresso da nação brasileira  o  resultado de anseios de pro-
fessores, através do conhecimento que possuem, e da doação 
a quem busca, e estes, posteriormente, darão de si àqueles/as 
que se tornarão estudantes, pesquisadores e profissionais em 
uma teia das forças de trabalho nas profissões diversas as quais 
o país necessita, tendo em vista o que conquistaram. 

Neste caso, a conquista dos títulos universitários é re-
sultado de anos de dedicação aos estudos, pesquisas e práticas. 
Sonhos de alguns, meio caminho para outros e realização de 
poucos. A publicação das produções intelectuais da pesquisa 
tem custos pessoais de elaboração, revisão, impressão de ar-
tigos, pôsteres e participação em seminários e congressos.  A 
elaboração, edição e publicação de um livro, então, é um desafio 
que só pouquíssimos superarão, pois, é um processo que preci-
sa ser bem elaborado e reelaborado. 

Por haver tantos por menores, é que a Série Saberes e 
Fazeres da Educação  surgiu,  inicialmente,  como  idealização  
dos/da  professores/a, organizadores/a  Dr. Estanislau Ferreira 
Bié, Dr. Henrique Cunha Junior e Ma. Maria Saraiva da Silva, 
como proposta de revisão e revitalização da educação na diver-
sidade comunitária, motivando  gestores,  educadores  e  edu-
candos  à realização de diferentes propostas educacionais pelo 
confronto de experiências. 
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Esta série, em sua variedade de temas, enseja segundo 
os/as organizadores/as chegar às mãos de profissionais da 
educação e comunidade  para  que  os conteúdos  definidos  de  
forma simples tenham alcance múltiplo nos sistemas de ensino 
e para que o saber fazer didático dos/as  docentes  possa  estar  
amparado por bases teóricas  sólidas. 

Os títulos além de revisão da história da educação bra-
sileira contemplam temas inéditos, que se adequam ao tempo 
presente em que os docentes necessitam apropriar-se de sa-
beres convergentes com as culturas e conjunturas dos meios 
sociais e educacionais e os modifiquem.

As coletâneas são estruturadas por organizadores profes-
sores/as doutores/as, mestres/as e especialistas, com trabalhos 
provenientes de várias universidades com os quais chamam a 
atenção para a leitura envolvente  que  permeia  experiências. 
São condutas curriculares que, por suas posturas, apresentam-
-se na história e memórias educativas como caminhos a segui-
rem modificando-se quando novos conhecimentos foram de-
senvolvidos, aprendidos e ensinados.

Da educação de crianças à educação com adultos, as pe-
dagogias e as docências são aqui apresentadas com o intuito de 
que os saberes e fazeres da educação sejam o saber fazer da paz 
interior, o saber fazer das memórias históricas, o saber fazer 
da sociabilidade nas diversidades, o saber fazer dos diálogos na 
construção das políticas educativas, o saber fazer de sociedades 
e meios de ambientes saudáveis. 

A Série Saberes e Fazeres da Educação, como projeto de 
ampliação  dos olhares didáticos para as concepções pedagógi-
cas, tem por meta a transformação  e  transposição  de conhe-
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cimento em vista da justiça social a partir das avaliações dos 
contextos atuais das instâncias educacionais.  

Compreendemos que a justiça social para a educação em 
estado democrático de direito,  no  caso  do  Brasil,  não tem 
alcançado as propostas construídas há décadas, tendo dentre 
as causas, as transmutações políticas partidárias que definem, 
constantemente, as posições para cada seguimento de ensino. 
São  idas e vindas que avançam e, por vezes, retrocedem, care-
cendo de aportes firmes que sustentem os conjuntos de mani-
festações empíricas que constam nas vontades dos  educadores 
em estabelecer mudanças no pesar a educação desde a gradua-
ção nas licenciaturas às escolas na prática docente. 

Os Saberes e Fazeres da Educaçlão requer dos/as docen-
tes decisões de embarcar na história social e política da educa-
ção. É um convite ao ponto crucial do que se pretende realizar 
com e para os/as educandos, pois, educar pressupõe amar-se e 
amar. Dar e receber. Tornar-se responsável pela motivação do 
aprendizado de quem, sem apoio familiar e social, espera da 
escola e dos/as professores/as o melhor. 

Educar para um mundo de tomada de decisões, de par-
ticipação e construção de uma nova sociedade em que a digni-
dade, o respeito e o amor nasçam, floresçam e deem os frutos 
de prosperidade. 



SABERES  E  FAZERES 
DA  EDUCAÇÃO
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CAPÍTULO 1

AÇÕES SISTÊMICAS ENTRE SAÚDE E 
EDUCAÇÃO: UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

INTEGRADORA

Cícero Matheus de Souza Moraes1

1 INTRODUÇÃO 

Para atender as propostas do Plano Nacional de Educa-
ção, PNE, no que diz respeito à educação de tempo integral, a 
Prefeitura Municipal de Fortaleza vem, desde 2014, ampliando 
sua rede ensino com a construção de escolas em modelo de 
tempo integral. Adaptando o modelo criado pelo Instituto de 
Corresponsabilidade pela Educação (ICE), a prefeitura imple-
mentou um novo modelo curricular para contemplar de for-
ma mais abrangente as necessidades de uma educação integral 
(ICE, 2019). De acordo com a meta de número 6 do PNE, pelo 
menos 50% das escolas públicas deverão se adequar ao modelo 
de tempo integral até 2024, atendendo assim no mínimo 25% 
dos alunos matriculados na educação básica (BRASIL. 2001). 

Apoiada nos princípios da pedagogia da presença, do 
protagonismo juvenil e nos pilares da educação definidos por 
Delors, a escola de tempo integral de Fortaleza pretende formar 

1 Bacharel e licenciado em ciências biológicas (UFC); Especialista em gestão escolar (Faculdade 
Barão de Mauá) e Diretor escolar na rede municipal de Fortaleza.
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um jovem autônomo, solidário e competente que possa realizar 
transformações positivas em sua vida e em sua comunidade. 

Entre as inovações propostas no currículo escolar estão 
às disciplinas da chamada base diversificada, são elas: proje-
to de vida, protagonismo juvenil, formação cidadã, iniciação a 
metodologia da pesquisa científica, estudo orientado e disci-
plinas eletivas. Este trabalho procura evidenciar a pesquisa, o 
protagonismo dos estudantes, a formação cidadã e o projeto de 
vida. 

A proposta da escola de tempo integral adotada pelo mu-
nicipio de Fortaleza, aos moldes fornecidos pelo ICE, parte de 
uma reformulação currícular com intuito de ampliar a apren-
dizagem dos alunos bem como permitir que os mesmos consi-
gam, ao longo de sua tragetória escolar, criar seu projeto de vida 
(ICE, 2019). A escola, ao aderir à proposta de escola de tempo 
integral, formatou ações com a perspectiva da elaboração não 
apenas de uma aula diferente, mas de disciplinas inovadoras, 
que seriam pensadas por professores de diversas áreas e pro-
moveria a interdisciplinaridade. Assim, todas as ações buscam 
possuir um cunho interdisciplinar. Todas as ações citadas neste 
trabalho tiveram início com a parceria entre a unidade escolar, 
posto de saúde Anísio Teixeira, e comunidade local, formando 
uma ação sistêmica contra vários problemas que possuem fa-
tores dimensões educativas, sociais, urbanos, ecológicos, entre 
outros. 

O detalhamento das ações desenvolvidas tem como ob-
jetivo geral este trabalho busca desenvolver ações de caráter 
sistêmico, envolvendo a escola com o seu entorno, sua comuni-
dade, com os equipamentos sociais disponíveis, onde cada ação 
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não busca atingir apenas um aspecto isolado de um problema, 
mas atuar e interagir com possibilidades de soluções para o 
maior número possível de fatores causais de problemas que 
estão por si mesmos e por sua natureza também interligados 
com as áreas de saúde e educação. A sinergia desenvolvida em 
cada ação, como fruto de um “efeito dominó”, causou uma se-
quência de eventos intimamente amalgamados, soluções que 
potencializaram outras. 

A citação de nomes de pessoas envolvidas é apenas uma 
tentativa de agradecer especialmente a algumas pessoas que 
contribuíram significativamente ao conjunto do trabalho. Como 
os professores de Ciências Milene Freitas e Daniel Maia, profes-
sores da mais alta competência. Sobre a abordagem sistêmica, 
para um problema com múltiplos fatores, exige-se uma ação 
multifatorial. Segundo Bertallanffy (1975), um sistema é mais 
que a soma de suas partes, e deve-se compreender o problema 
e a sua solução conhecendo o padrão dos fatores dentro de um 
sistema ou entre os sistemas, e não na ação individual de suas 
partes. Os problemas da educação e da saúde são multifatoriais, 
multifacetados, com muitas causas, logo exigem ações multifo-
cais, multifacetadas, com várias frentes de trabalho e de ação. 

Uma abordagem sistêmica busca encontrar respostas 
para problemas complexos não apenas com uma ação, mas as 
ações buscam trabalhar os problemas de uma forma ampla, em 
várias frentes, com um conjunto de ações, e estas organizadas 
e focadas em volta de um objetivo maior, como um time com 
vários jogadores (ações com várias frentes) que jogam com o 
objetivo comum, uma estratégia para alcançar os frutos dese-
jados. As ações aqui abordadas foram somadas e entrelaçadas 
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por objetivos comuns dos agentes participantes, o exercício de 
uma pedagogia integradora. Deve-se começar primeiramente 
falando sobre o Programa Saúde na Escola (PSE), um progra-
ma que incentiva a parceria escola-posto com ações de saúde 
na escola. 

A Unidade de Atenção Primária em Saúde Anísio Teixei-
ra, através do Programa Saúde na Escola (PSE), desenvolvendo 
ações de saúde na escola com temas como saúde bucal, vaci-
nação, entre outras ações. O Programa Saúde na Escola (PSE) 
(BRASIL, 2007) surge como uma estratégia para contribuir com 
o fortalecimento do binômio saúde-educação, como enfrenta-
mento das vulnerabilidades na saúde da população (BRASIL, 
2018). Viu-se a necessidade de estreitar laços entre escola e 
posto. Planejou-se então realizar visita dos alunos à unidade 
de saúde em 2018 para conhecer os serviços e multiplicar as 
informações na escola, além de propiciar uma melhor relação 
entre escola e unidade de saúde, a qual foi muito proveitosa. 
Esta visita foi apresentada na feira de Ciências na escola em 
2018 e posteriormente no 1ª Encontro Nordeste de saúde da 
família, realizado no Centro de eventos em Fortaleza/Ce, onde 
os próprios alunos apresentaram o seu trabalho no evento. 

Estes agentes externos da escola, quando veem a motiva-
ção dos estudantes e os resultados desta parceria, maior moti-
vação possui e multiplicada a alegria obtêm. Após o evento no 
Centro de evento, a dentista Ana Cecília, em conversa informal 
com os alunos, descobriu uma “jóia rara”. Os alunos aprende-
ram com a professora de Ciências da escola, Profa. Milene, que 
a “jóia rara” é o cuidado que devemos ter com o nosso corpo e 
que devemos ter cuidado com as DST’s. A partir daí começou-
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-se a convidar alunas de enfermagem da Unifor para trabalhar 
o tema sexualidade. O lúdico sempre esteve presente em to-
das as ações pois se entende hoje que esta facilita os processos 
educativos. A Ciência pode e deve ser vista através de métodos 
lúdicos e de preferência interativos, o que facilita o ensino (PE-
REIRA, 2012). 

Paralelamente a estas ações, desenvolveu-se na escola a 
prática da reciclagem nos processos educativos, tais como pro-
dução de foguetes para a participação na Olimpíada Brasilei-
ra de Astronomia (OBA), produção de brinquedos, de experi-
ências educativas, de produção de mosquitoeiras (armadilhas 
para combater o mosquito Aedes). Nas ações contra o mosquito 
Aedes, produziu-se cordéis com a participação dos estudantes. 
As equipes de saúde da Unifor, ao saber das ações do proje-
to, disponibilizam-se a produzir cópias dos cordéis feitos pelos 
alunos com a temática dengue e também participaram no dia 
“D” da campanha da dengue na escola. 

Este fato demonstra que a parceria escola, unidade de 
saúde e a Unifor está fortalecida no combate à dengue, o que é 
muito proveitoso para toda a comunidade escolar e para a co-
munidade na qual a escola está inserida. Nas ações deste tema, 
durante a realização da feira cultural da escola, com temas que 
valorizam a região nordeste, um dos temas abordados foi a te-
mática Fauna e flora nordestina, onde foram confeccionadas 
flores de garrafas PET’s que remetem à flora nordestina, em 
toda a sua exuberância. Com as garrafas fizeram-se flores e as 
suas tampas utilizou-se para a confecção de jogos como dama, 
iniciativa do professor de educação física ao trabalhar com jo-
gos. A escola também usa as garrafas PET para a produção de 
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um jardim vertical. 
O combate à dengue dá-se com o combate ao próprio 

mosquito (vetor). A forma mais eficiente de acabarmos ou 
diminuirmos os casos de dengue é combatermos o vetor que 
transmite a doença. Logo, todas as ações que contribuam para 
a diminuição da proliferação do mosquito transmissor são vá-
lidas, incluindo ações de conscientização, debates e palestras 
sobre a temática e também a reciclagem de garrafas PET’s, o 
que diminui futuros reservatórios e criadouros de mosquitos. 

A coleta de garrafas conscientiza sobre a diminuição da 
produção de lixo, sobre a importância de reciclá-lo ou reutilizá-
-lo, com o objetivo de que o mesmo não vá para a natureza. As 
garrafas PET’s coletadas na escola foram usadas para a produ-
ção de brinquedos, vasos de plantas (jardim vertical), na pro-
dução de mosquitoeiras, árvores de natal, entre outros. As gar-
rafas foram oriundas também da produção das merendas dos 
alunos (suco). A produção de materiais que futuramente pos-
sam estimular a economia familiar e proporcionar alguma ren-
da para as famílias. Sobre a participação social da comunidade 
nesta luta contra as arboviroses, foi realizada uma a caminhada 
no perímetro de algumas quadras da escola contra mosquito 
Aedes, com o envolvimento de pais e famílias da comunidade. 

Na passeata tivemos como ações a distribuição de pan-
fletos contra a dengue, distribuição de sacos de lixo para ação 
“Brigada Quarteirão Limpo, Vida segura”. Na campanha “Bri-
gada Quarteirão Limpo, Vida segura”, alunos profissionais de 
saúde e professores conversaram com os moradores locais, fa-
lando sobre a dengue e entregavam sacos de lixo para reco-
lherem materiais que fossem possíveis acumuladores de água 
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no domicílio, principalmente dentro do seu domicílio. Ainda na 
passeata, houve a distribuição de cordel da dengue, batucada 
com instrumentos da escola, apitaço para chamar e mobilizar 
a comunidade, parada para conhecer a importância do “Eco-
point” para o bairro, conscientização dos moradores do bairro, 
distribuição de mosquitoeiras, distribuição de adesivos contra 
a dengue, parada na praça das flores e conversa com o senhor 
André do shopping da carne (benfeitor da praça das flores). 

Foi nesta passeata contra o Aedes que conhecemos o Sr. 
André, que criou e adotou a pracinha local e transformou-a 
na “Pracinha Recanto das flores”, comerciante do Shopping da 
carne. Na ocasião, ele discursou para os alunos sobre a impor-
tância de cuidar do meio ambiente da comunidade. Na cami-
nhada, abordaram-se catadores de materiais recicláveis no ter-
ritório da unidade escolar e orientá-los quanto à importância 
do acondicionamento correto de materiais. Podemos dizer que 
a comunidade escolar está sensibilizada quanto ao tema tra-
balhado, após produzir mosquitoeiras, palestras, conversa com 
vários profissionais, criação do cordel da dengue, produção de 
cartazes e da realização de pesquisa sobre o tema sobre a inci-
dência de casos de dengue, Zica e Chikungunya na comunidade 
de alunos, na família dos alunos e na comunidade local, entre 
outras ações. No ano de 2018 a escola ganhou o Selo Escola 
amiga da saúde, importante para divulgar nossos esforços jun-
to à sociedade. A campanha também contou com a produção de 
materiais criativos como a produção de brinquedos, materiais 
lúdicos, árvores de natal e mosquitoeiras com garrafas PET’s 
(distribuídas gratuitamente na comunidade local durante a ca-
minhada), para a diminuição da produção de possíveis cria-
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douros de vetores na comunidade. 
No ano de 2019 a escola fez uma parceria com a comu-

nidade, na pessoa do Sr. André, comerciante local e criamos 
dois projetos, o “Coloque Flores! Lixo Não!” e o “PANC é Vida!”. 
O primeiro aborda a criação de jardins, horta viva, entre ou-
tras ações como forma de usar todos os espaços da escola, tor-
nando-os produtivos, ao invés de deixar esses espaços ociosos 
para o acúmulo de lixo, atacando o mosquito Aedes com o uso 
produtivo dos espaços. Já o segundo projeto, estudou-se o uso 
de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC’s) no espaço 
escolar. Como problematização, temos o lixo no espaço escolar. 
O lixo hoje é um problema mundial, causando problemas com 
poluição, doenças como dengue, etc. (MUNDO EDUCAÇÃO, 
2019). Combate-se a produção de lixo e doenças incentivando 
a educação ambiental e a consciência ecológica (PORTAL EDU-
CAÇÃO, 2019). 

Uma das ações de sensibilização sobre o tema foi à pa-
lestra sobre Plantas Alimentícias Não Convencionais, onde foi 
convidada a Professora internacionalmente conhecida Nilza 
Mendonça, a qual gentilmente visitou a escola e abrilhantou a 
todos com o seu conhecimento. Também houve dois momentos 
de capacitação sobre as PANC’s. 

O outro momento de capacitação envolveu um convite a 
professores, estudantes, merendeiras e pais de alunos a presti-
giar a elaboração e degustação de pratos feitos com PANC’s no 
comércio local do Sr. André, tudo feito por sua esposa, estu-
dante de gastronomia, a Sra. Adriana. A relevância do projeto e 
consequentemente a sua justificativa, é a urgente a necessidade 
de trabalhar ações globais, amplas, não restritas, motivando e 
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sensibilizando os estudantes para que eles se sintam responsá-
veis pelo seu ambiente escolar, domiciliar, seu bairro, sua cida-
de, ..., seu planeta. 

Este projeto possui vários benefícios para a escola e co-
munidade, como o fortalecimento e replicação de iniciativas 
locais como a pracinha “Recanto das flores”, no combate às ar-
boviroses, fortalecimento de parcerias/comunidade e cuidado 
com o meio ambiente, entre outras ações fomentadoras de no-
vas ações desencadeadoras, ações “gatilho” 

2 METODOLOGIA 

As ações foram realizadas por alunos provenientes de to-
das as séries, dos 6º aos 9º anos, durante o período aproxima-
do de um ano. Todas as ações têm em comum ter um amplo 
impacto na comunidade escolar e local, sempre buscando a in-
teração entre a escola e os equipamentos sociais do seu entor-
no, fomentando ações sistêmicas, holísticas, complementares 
e de amplo aspecto e alcance. O próprio espírito da Escola de 
Tempo Integral fomenta estratégias pedagógicas onde se explo-
ra o entorno da escola, integrando os espaços educativos, cultu-
rais, esportivos, entre outras possibilidades de interação onde 
a escola integra-se com a comunidade. Os estudantes da Escola 
de Tempo Integral Guiomar da Silva Almeida, têm sido esti-
mulados no trabalho de equipe, desenvolvendo competências 
e habilidades no convívio social. Divididos em equipes, realiza-
ram várias ações cultivando na escola um espírito comunitário 
e harmônico. 

As ações buscam desenvolver a pesquisa, o olhar crítico, 
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o protagonismo dos estudantes, a interdisciplinaridade, a for-
mação cidadã e o projeto de vida. Logo, as ações buscam sem-
pre incentivar o pensamento crítico e reflexivo, não linear, mas 
sistêmico, um olhar complexo dos problemas propostos, mas 
com proposta resolutiva. Desta forma, antes das ações, longos 
debates e rodas de conversa trabalhavam o tema para depois 
pensar o agir. Pesquisas eram desenvolvidas como forma diag-
nóstica, para depois ocorrer a intervenção. Nesse sentido, em 
linhas gerais, as ações eram desenvolvidas a partir da seguin-
te metodologia: Rodas de conversa com debates sobre o tema, 
pesquisa sobre o tema para a coleta de dados, busca de parce-
rias para aumentar a sinergia das ações e amplificar o alcance 
das ações, execução das estratégias propostas, averiguação dos 
resultados com apresentação para a comunidade escolar e pro-
postas de novas intervenções. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Podemos dizer que as ações propostas alcançaram os seus 
objetivos, de forma sistêmica e integrada, prestigiando ações de 
amplo espectro e de longo alcance social, escolar e comunitário. 
Através de ações de saúde bucal e sua relação com temas como 
doenças sexualmente transmissíveis, ações contra o mosquito 
Aedes, ações em conjunto com as equipes de saúde da Unifor, 
produção de mosquitoeiras, alimentação saudável, aleitamento 
materno e outros temas como diabetes e hipertensão têm sido 
debatidos de forma assídua, elevando as interações entre a uni-
dade de saúde e a escola. 
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A prática da reciclagem nos processos educativos, o lú-
dico, produção cordéis com a participação dos estudantes, pro-
dução de brinquedos, produção de vasos de plantas (jardim 
vertical) com garrafas PET, entre outras ações educativas estão 
imbuídas nas ações como rotina no dia a dia da escola. 

A parceria da comunidade com a participação do Sr. An-
dré, rendeu à escola a pintura do muro da escola com “moti-
vos” de plantas PANC’s, regionais e com poesias de estudantes 
da escola na promoção do combate ao mosquito Aedes. 

No ano de 2018 a escola ganhou o Selo Escola amiga da 
saúde, o que nos motiva a batalhar pela conquista do Selo em 
2019. O projeto “Coloque Flores! Lixo Não!” continua em pleno 
vapor na escola, estimulando ações de saúde através do cuida-
do com o meio ambiente. Estudantes com pequenos incômo-
dos estomacais, entre outros imprevistos têm buscado as plan-
tas medicinais cultivadas na escola como forma de tratamento 
caseiro e popular e desenvolvido pesquisas para a compreensão 
da riqueza que a nossa flora nos reserva, um conhecimento mi-
lenar está sendo revivido dentro da comunidade escolar. 

O “PANC é Vida!” também tem sido uma grande conquis-
ta para a escola, pois através dele, os alunos têm descoberto o 
quanto a nossa natureza ainda pode nos encher de sabedoria 
culinária e nos coroar cm espécimes vegetais ricos em nutrien-
tes e de fácil manejo, devido à sua boa adaptação o nosso solo e 
clima, sendo ainda pouco explorado em nossa gastronomia lo-
cal por simples desconhecimento das Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANC’s). 

Os dois projetos citados têm em comum a produção de 
jardins, pomar, horta, farmácia viva e plantas alimentícias não 
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convencionais na escola, como a palma, taioba e urtiga, entre 
outras, valorizando a biodiversidade local. As etapas realizadas 
para o alcance destes objetivos foram a sensibilização sobre lixo 
e biodiversidade, dengue e ambiente saudável, a mobilização 
de parcerias oposto Anísio Teixeira e comunidade local, mante-
nedores da pracinha Recanto das flores, os quais estão ajudan-
do a implantar o projeto na escola, visita à pracinha “Recanto 
das flores” com alunos e levantamento da biodiversidade local 
presente na pracinha, visita dos mantenedores da pracinha na 
escola para replicação da iniciativa local, produção de jardins 
verticais com garrafas descartáveis e a produção de material 
educativo com as ações realizadas, que seria uma História em 
Quadrinho (HQ), como um resumo das ações desenvolvidas. 
Etapas a concluir: produção de mudas para a comunidade. 

Em Fortaleza há muitos casos notificados, justificando 
o planejamento de estratégias de combate à dengue. Para tra-
balhar melhor o tema, foi realizada uma pesquisa diagnóstica 
no momento da sensibilização para alertar os alunos sobre a 
importância da temática, na disciplina de PC (Pesquisa Cientí-
fica). Para trabalhar melhor o tema, foi realizada uma pesquisa 
diagnóstica, como ação de sensibilização para alertar os alunos 
sobre a importância da temática, na disciplina de PC (Pesquisa 
Científica). 

Pode-se observar na pesquisa diagnóstica sobre a temá-
tica da dengue, na disciplina de PC (Pesquisa Científica), o per-
centual de alunos que já tiveram dengue (15%), alunos que já 
tiveram familiares que já adoeceram da doença (49%), quem 
possui alguém na própria rua onde mora que já pegou a doença 
(44%) e quem já viu o mosquito transmissor na sua residência 
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(43%). Sobre outras arboviroses tais como Zica e Chikungunya, 
foi feita uma pesquisa à parte. Nesta pesquisa vê-se o percen-
tual de alunos que já tiveram estas outras arboviroses (Zica e 
Chikungunya) (7%), alunos que já tiveram familiares que já 
adoeceram destas doenças (38%) e quem possui alguém na 
própria rua onde mora que já pegaram estas doenças (40%). 
Estas pesquisas possuíram caráter sensibilizador para a comu-
nidade escolar, sobre a importância da temática. Estas pesqui-
sas foram realizadas na disciplina da Introdução à Metodologia 
e Pesquisa Científica (IMPC). Outras pesquisas foram realiza-
das envolvendo a saúde na escola. Através de ações de saúde 
bucal da dentista Ana Cecília na escola, que a escola solicitou 
sua participação em ações que envolviam o tema saúde bucal 
com outros relacionados como Doenças Sexualmente Trans-
missíveis, alimentação saudável, aleitamento materno, entre 
outras ações de saúde que alavancaram a parceria escola/posto 
de saúde. Várias ações foram motivadas com esta parceria, tais 
como pesquisas realizadas com os alunos da escola, através da 
disciplina de Pensamento Científico (PC) e da eletiva “Alimen-
tos na História” (2017/2018). Estas pesquisas mostraram que 
45% dos familiares dos alunos possuíam diabetes e 55% pos-
suíam pressão alta, onde 35% destes dois grupos possuem as 
duas patologias. 

Desta forma, dos alunos possuem pais ou responsáveis 
com alguma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT). Nesta 
pesquisa, pode-se ver que há altos percentuais de familiares 
com DCNT. A pressão alta e/ou diabetes que podem refletir em 
longo prazo na saúde dos alunos, tanto no seu componente ge-
nético como alimentar, devendo ser trabalhadas na escola como 
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forma preventiva para a saúde dos alunos. Sobre a alimentação 
saudável e a saúde bucal, trabalhou-se concomitantemente com 
a disciplina da eletiva “Alimento na História”. Torna-se necessá-
rio aqui falar um pouco sobre as “eletivas”. 

As eletivas são “disciplinas” temporais, realizadas em 
cada semestre podendo ser criadas, modificadas, adaptadas 
ou extintas de acordo com o seu êxito. Elas são ofertadas para 
os estudantes e estes optam por aquela que seja mais atraente 
aos seus objetivos pessoais e colegiais. O objetivo principal das 
eletivas é oferecer aos estudantes temáticas atrativas que for-
taleçam os conteúdos das disciplinas da base comum. A oferta 
dessas disciplinas eletivas se justifica no artigo 26 da Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação (LDB. BRASIL. 1996). 

Dentro da escola de tempo integral, essas disciplinas são 
pensadas no sentido de ampliar e aprofundar os conhecimen-
tos adquiridos pelo aluno ao longo do ensino fundamental. 
Sendo assim, apesar de as eletivas estarem na base diversifica-
da do currículo, elas partem do conteúdo que foi estabelecido 
na base curricular comum, possibilitando que o aluno fortaleça 
seu aprendizado. A aplicação da disciplina na prática nos levou 
a pensar sobre metodologias diversas para apresentar de for-
ma dinâmica o conteúdo desejado, assim partimos da prática 
de aulas expositivas, rodas de conversa, debates, elaboração de 
murais e cartazes, aulas de campo, aulas experimentais e ativi-
dades envolvendo pesquisas, entre outras ações. 

A ETI apresenta como foco o desenvolvimento do projeto 
de vida do estudante, dessa maneira todas as disciplinas devem 
se preocupar com esse objetivo (ZIMMERMAN, 2015). 

As disciplinas eletivas apresentam-se como uma manei-



Cícero Matheus de Souza Moraes | 29 

Série Saberes e fazeres da educação: volume 20

ra de diversificar os conteúdos e dinamizar as aulas. Desde o 
planejamento até a execução, são pensadas formas e maneiras 
de apresentar a matéria de forma diferenciada, fugindo dos pa-
drões da aula tradicional (ZIMMERMAN. 2015). 

A produção e planejamento das disciplinas eletivas nos 
leva a refletir sobre a importante questão da interdisplinarida-
de em sala de aula. Apesar de não obrigatório, é incentivado a 
participação de professores de disciplinas diferentes na elabo-
ração do projeto da eletiva. Esse trabalho conjunto entre as áre-
as pretende ampliar o diálogo e a cooperação entre os professo-
res impedindo assim, que se criem “pequenas ilhas” na escola 
e incentivando a participação de todos no sucesso educacional 
(FRISON. 2012). 

O debate sobre a interdisplinaridade passa necessaria-
mente pelo planejamneto de uma disciplina eletiva. Na proposta 
desta eletiva, a questão interdisciplinar traz para os estudantes 
a evolução dos hábitos alimentares ao longo do tempo e a preo-
cupação na atualidade com a alimentação saudável. Ao realizar 
o planejamento da proposta de tal disciplina, nos orientamos 
pelo desejo de inovar, para atrair os estudantes, pois isto é o 
que se espera de uma eletiva. Sobre as propostas das eletivas 
para os estudantes (ZIMMERMAN. 2015). 

A eletiva Alimento na História foi ofertada por três se-
mestres consecutivos, no segundo semestre de 2017 e nos dois 
semestres de 2018. A eletiva foi realizada com a participação 
de uma média de trinta alunos oriundos dos sextos e sétimos 
anos. 

Desde o início a eletiva buscou saber dos alunos as prin-
cipais indagações e questionamentos dos alunos sobre o tema 
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proposto relativo à temática. Foram utilizadas pesquisas, aulas 
práticas, aulas expositivas, rodas de conversa, debates, elabora-
ção de murais e cartazes, aulas de campo, aulas experimentais 
e atividades envolvendo pesquisas, entre outras ações. 

Através de uma roda de conversa inicial, descobrimos al-
guns temas geradores como importância de certos alimentos e 
o depois do descrédito deles na mídia atual e na história, como 
alimentos apareceram na história, porque certos alimentos são 
como são, do que são feitos, os principais tipos de alimentos a 
partir da revolução industrial e a sua importância para a eco-
nomia, dietas da moda, alimentos industrializados, alimentos 
orgânicos, diet, light, entre outras indagações que os alunos 
possuíam. A partir daí traçamos um roteiro a partir do qual a 
cada semana nós trabalhamos um tema específico. 

Assim elaborou-se uma proposta de disciplina envolven-
do aulas de campo e aulas experimentais sobre alimentação 
saudável, bem como realizamos atividades no ambiente escolar 
para incentivar o consumo consciente de alimentos que fazem 
bem a saúde. Projetamos então o roteiro das aulas incluindo a 
exibição de filmes e documentários, pesquisas sobre doenças 
causadas pela má alimentação, os hábitos alimentares dos seres 
humanos ao longo dos períodos históricos, realizamos debates 
sobre quais hábitos seriam mais saudáveis e tentamos assim 
aguçar a curiosidade dos alunos sobre a comida. O resultado de 
nossa prática docente nesta eletiva foi bastante positiva, pois 
ao final da eletiva realizamos uma roda de conversa na qual os 
estudantes relataram que puderam aplicar os conhecimentos 
adquiridos na eletiva na sua vida domiciliar e na saúde familiar. 

Os relatos foram muito positivos, o que fizeram com que 
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ela pudesse ser replicada mais vezes com o foco amais ampliado 
e diversificado em suas versões posteriores, através das contri-
buições dos alunos no fechamento da eletiva, o que contribuiu 
para aumentar a sua característica interdisciplinar. Observamos 
que através dos relatos dos estudantes a cada aula mostravam-
-se cada vez mais seletivos e críticos com relação à alimentação 
escolar e pessoal. Alguns alunos relataram que comentavam o 
que viam nas aulas na família e que os pais mostravam-se sen-
síveis aos questionamentos dos filhos e buscaram melhorar a 
alimentação da família. 

A eletiva também se mostrou importante para a escola 
conhecer aspectos importantes como a aceitação da alimenta-
ção escolar por parte do aluno, incidência de patologias como 
diabetes e pressão alta nos familiares dos estudantes, o que foi 
trabalhado posteriormente com os outros professores de Ci-
ências da escola para reforçar este trabalho nas outras séries. 
Outros temas foram trabalhados como bullying, auto imagem, 
alimentação saudável, principais doenças atuais e relacionadas 
aos jovens. Ao chegar neste momento, foi feito também uma 
pesquisa sobre o percentual de incidência de patologias como 
diabetes e pressão alta nos familiares dos alunos da eletiva. Esta 
pesquisa posteriormente foi ampliada para toda a escola, o que 
contribuiu com novos direcionamentos como um estudo sobre 
a aceitação e qualidade da alimentação escolar. 

Paralelamente o tema alimentação e saúde bucal eram 
trabalhados com os alunos, onde uma pesquisa sobre escova-
ção foi realizada para saber sobre o hábito de higiene bucal dos 
alunos. Ainda nos trabalhos com a dentista Ana Cecília, envol-
vendo saúde bucal e alimentação, descobriu-se que alguns alu-
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nos consumiam “pasta dental”, o que é prejudicial à saúde, o 
que provocou uma temática sobre o tema. 

A temática da alimentação saudável nos fez descobrir 
vários temas correlatos como o consumo de açúcar pelos alu-
nos, temas como obesidade e a avaliação do Índice de Massa 
Corporal (IMC) dos estudantes, a aceitação do cardápio escolar 
pelos alunos, as práticas adequadas de higiene no manuseio de 
alimentos na cantina escolar, entre outros temas. Sobre o con-
sumo de açúcar pelos alunos em sua alimentação domiciliar, 
viu-se que os alunos consumiam grande quantidade de açú-
car em sua alimentação, chegando a alguns alunos a colocarem 
seis colheres de sopa de açúcar em apenas um copo de suco de 
200mL. Depois dessa análise foi-se falado sobre a relação entre 
açúcar, obesidade e diabetes. 

Todas estas temáticas nos levaram a fazer pesquisas so-
bre o IMC dos alunos. Na pesquisa, feita no segundo semestre 
de 2018, em sua maioria, 86% dos alunos estavam com peso 
adequado, 10% estavam com sobrepeso ou obesidade e 4% 
com baixo peso. Menos de 1% estava com baixo peso, dentro 
dos estudantes pesquisados. 

Esses dados fizeram com que o tema alimentação saudá-
vel fosse abordado nas aulas seguintes. Para complementar a 
temática de alimentação, fez-se uma pesquisa sobre a aceitação 
da alimentação escolar e a sua adequação a uma alimentação 
saudável e viu-se que a alimentação escolar por vezes apresen-
tava um cardápio em que alguns itens não eram muito bem 
aceitos pelos alunos, como verduras, refeições lácteas, sucos, 
entre outros. 

Essa informação fez com que o tema alimentação saudá-
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vel fosse revisto e trabalhada a aceitação da dieta. Alguns alu-
nos questionaram as práticas adequadas de higiene no manu-
seio de alimentos na cantina escolar, o que nos direcionou a 
fazer novas pesquisas sobre este tema, com um olhar para as 
manipuladoras de alimentos da escola. 

Percebeu-se que os alunos se tornaram mais críticos com 
relação à sua higiene pessoal e atentos à higiene dos manipula-
dores de alimentos da cozinha, o que foi visto como algo muito 
positivo. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir que as ações foram realizadas com êxi-
to, sendo sistêmicas e integradoras entre comunidade, saúde e 
educação. Com este trabalho, viu-se que o pensamento científi-
co-reflexivo desenvolvido nas pesquisas, no protagonismo dos 
estudantes, na formação cidadã e no projeto de vida foi esti-
mulado. As ações produziram um fortalecimento dos agentes 
participantes e motivaram a todos provocando o planejamento 
e perpetuação de novas ações futuras.
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CAPÍTULO 2

TRABALHO E ALIENAÇÃO EM MARX: O 
FENÔMENO DA UBERIZAÇÃO A PARTIR 

DAS CATEGORIAS MARXISTAS DE 
TRABALHO E ALIENAÇÃO 

 

Hamilton Ribeiro de Lima Júnior1 

 
1 CATEGORIAS PARA MARX: A ELEVAÇÃO DO 
CONCRETO DADO AO CONCRETO PENSADO 

Quanto mais investigamos a teoria social de Marx, mais 
nos aproximamos do seu método, que apesar de pouco expos-
to nos escritos do próprio autor, em comparação com outros 
grandes pensadores e teóricos sociais como Durkheim ou We-
ber, se constitui como uma grande herança-polêmica do campo 
de conhecimento marxista,  que levou não só a movimentos 
de ruptura entre autores dessa corrente do pensamento, mas 
elevou o Marxismo, teoria e método, ao status de “sempre atu-
al”, sendo compreendida hoje, inclusive como estruturadora de 
uma ontologia do ser social. 

“Sempre atual” pois a teoria da sociedade burguesa de 
Marx, é a expressão do seu método, que extrai da materialida-
de, do concreto dado, categorias de análise que expressam as 
1 Licenciado em geografia (UFC), Pós graduado em sociologia (Estácio),  Mestrando em educação 
(UECE) e Professor da rede municipal de Fortaleza.
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formas de ser, os modos de existência do ser social, dentro da 
sociedade capitalista (NETTO e BRAZZ, 2006 e NETTO 2011, 
2016). Dessa maneira podemos compreender que enquanto vi-
vermos na sociedade burguesa, ou seja, na sociedade em que, 
a Burguesia enquanto classe social sobrepõe seus interesses, 
históricos ou conjunturais, sob os interesses do Proletariado, 
dominando, oprimindo e alienando a classe explorada atra-
vés do sistema Capitalista (MARX e ENGELS 1948), teremos 
no Marxismo e no método do Materialismo Histórico Dialético, 
ferramentas de análise, e por consequência, de crítica dessa so-
ciedade. 

Partindo dessa compreensão, percebemos que as cate-
gorias de análise para Marx, surgem não só como um artifício 
intelectivo para compreender a realidade, mas como elemen-
tos históricos e transitórios, “próprias da sociedade burguesa e 
só possuem validez plena no seu marco” (NETTO, 2011, p.46). 
Categorias extraídas da realidade para a compressão da reali-
dade da qual ela foi extraída, evidenciando assim sua perpétua 
atualidade enquanto as condições de produção e reprodução da 
sociedade forem as mesmas sob as quais elas foram extraídas. 
Pois enquanto o Capitalismo se apresentar como sistema hege-
mônico, temos nas categorias de análise de Marx, as formas de 
ser do ser social sob esse sistema. Corroborando com tal enten-
dimento sobre Categoria, CURY (1985) nos explicita que elas:  

[...] não são formas puras que dão conta de toda e qualquer 

realidade para todo o sempre. Elas são relativas, ao mesmo 

tempo, ao real e ao pensamento, ou seja, a todo o movimen-

to no real e no pensamento. Daí o fato de tanto pertencerem 
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ao campo do conhecimento, quanto indicarem os aspectos 

objetivos do fenômeno. As categorias, pois, só se dão como 

tais no movimento e a partir de um movimento. Consid-

eramos isoladamente, tornam-se abstratas. Presentes em 

todo fenômeno, isolá-las do movimento significa torná-las 

objetos de contemplação e negá-las como um ponto nod-

al que tenta expressar, pelo movimento do pensamento, o 

movimento do real. 

(1985, p.22). 
 

As categorias formam assim um conjunto de abstrações 
que, extraídas do imediato, compõem um universo de deter-
minações, determinações essas que se constituem em outras 
determinações, que por sua vez produzem toda a Totalidade 
Social.  Assim, a Teoria que se apresenta para Marx como a 
reprodução ideal do movimento real do objeto (NETTO, 2011 e 
MARX e ENGELS, 2009), só é possível graças ao recurso e a ri-
queza categorial extraída através do seu método, que ao elevar 
o concreto dado ao concreto pensado, satura de determinações, 
no percurso desse movimento, as formas de ser (as categorias) 
do objeto (no caso de Marx o objeto é a sociedade burguesa), 
oferecendo assim uma leitura da realidade posta para além das 
aparências.  

Por isso é a partir do real dado, que Marx, através do 
método, impregna a categoria de determinações, que quanto 
mais apreendidas mais concreta se torna, mas agora não mais 
compreendida sob a percepção imediata e das aparências, mas 
reproduzida idealmente em seu movimento real, apreendida 
em sua essência. É nesse movimento de apreensão do concreto 
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e das suas determinações, que se desvela o menos complexo e 
mais abstrato, oferecendo uma maior clareza do objeto perante 
o investigador. 

Logo para Marx o rumo do pensamento é inverso ao pro-
cesso histórico, já que, no real, a categoria mais concreta e mais 
imediata, por ser mais saturada de determinações, já está dada, 
mas não está apreendida (NETTO, 2016) e (GRESPAN, 2002), 
daí a importância de elevar essa categoria a abstração, como 
artifício intelectivo de apreensão dessas formas de ser mais 
complexas, mais determinadas. A dialética e o materialismo de 
Marx, colidem com outras formas de apreensão da realidade e 
dos outros método sociológicos, já que, é no o movimento de 
apreensão do concreto já posto, ou seja das categorias concre-
tas e mais saturadas de determinações,  que se desvela a cate-
goria em seu nível abstrato e  por conseguinte constitutivo  das 
outras formas de ser. É do mais complexo que apreendemos 
o menos complexo, reproduzindo o movimento do objeto, até 
chegarmos na sua forma ontológica, abstrata.  

Na própria exposição do O Capital: A crítica da econo-
mia política, Marx, antes de falar sobre o Trabalho sob a sua 
forma ontológica, constitutiva das outras formas de ser dessa 
categoria, no capítulo V- Processo de trabalho e processo de 
produzir mais valia, expõe no capítulo I - A Mercadoria, o duplo 
caráter do trabalho materializado na mercadoria (MARX e EN-
GELS 2014). Ou seja, antes de expor o Trabalho como atividade 
central e intimamente ligada a reprodução da humanidade e 
da sua própria história enquanto ser social, Marx apresenta o 
trabalho enquanto atividade cristalizada na mercadoria, o tra-
balho dessa forma é apreendido, e exposto, primeiro dentro da 
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complexidade do sistema Capitalista, para em seguida, satura-
do de determinações, ser apreendido em seus aspectos ontoló-
gicos. 

Compreendermos que as categorias de Trabalho e de 
Alienação que serão apresentadas neste artigo, compõem esse 
movimento de apreensão da realidade, estando interrelaciona-
das, guardando nos seus bojos múltiplas conceituações e deter-
minações, que compõem, junto a outras várias formas de ser, a 
totalidade social que se apresenta sob a lógica do sistema capi-
talista. Elevar o concreto dado e imediato, para o concreto pen-
sado e mediatizado, através das categorias, é passo fundante 
para compreendermos nossa história enquanto seres sociais, e 
darmos sentido as nossas ações, oferecendo os elementos ana-
líticos para a reflexão-ação da classe Trabalhadora sob o Capi-
talismo.  

 
2 A CATEGORIA DO TRABALHO COMO OBJETI-
VAÇÃO HUMANA 

Evidente que nós, seres humanos, somos animais, seres 
biológicos que precisam necessariamente suprir suas neces-
sidades biológicas para assim nos mantermos em vida, nessa 
questão, temos as mesmas carências de outro qualquer animal, 
por exemplo; precisamos metabolizar minerais; comer; dor-
mir; e reproduzimo-nos, tudo isso por uma questão estrita e 
animalesca de sobrevivência. Porém além da dimensão biológi-
ca do nosso ser, temos uma dimensão mais complexa e exclusi-
vamente nossa, é a dimensão Social (LUKÁCS, 2018). 



Hamilton Ribeiro de Lima Júnior | 41 

Série Saberes e fazeres da educação: volume 20

O ser humano, que se apresenta como ser biológico, por 
natureza, só se torna ser social a medida que se objetiva, ou 
seja, o homem só se mantem enquanto ser social a medida que 
constrói a realidade externa a ele, metabolizando a natureza e 
modificando o mundo exterior. Só através da sua objetivação 
que os seres humanos podem se expressar, singularmente e ge-
nericamente, e só fazem isso à medida que constroem o mundo 
exterior, satisfazendo suas necessidades enquanto animal e se 
produzindo e reproduzindo enquanto seres sociais (NETTO e 
BRAZ, 2006). 

É nesse movimento de objetivação que o gênero humano 
se constitui, constitui sua sociabilidade, os signos e significados, 
a cultura e o meio propício a sua sobrevivência e reprodução.  
Tal imperativo da nossa forma de ser, produz formas de obje-
tivações mais evanescentes, como os gestos dos nossos braços 
e os movimentos de nosso rosto, que buscam através do nosso 
corpo e da sua articulação com a consciência, estabelecer uma 
comunicação externa ao indivíduo, objetivando o sujeito que 
se expressa corporalmente, podendo esses gestos serem perce-
bidos, apreendidos ou reproduzidos por outros sujeitos. Mas o 
ato de projetar-se ao mundo exterior também constitui formas 
mais privilegiadas e autônomas de objetivação como a ciência, 
a literatura e as artes, que formam sistemas de objetivações 
que podem ser subjetivadas pelo próprio homem, aproprian-
do-se daquilo que embora constituído socialmente é a condição 
da existência enquanto sujeito singular (NETTO e BRAZZ 2006 
e NETTO 2011). 

  Porém, todas as formas de externalização do homem, 
incluindo as formas mais complexas e autônomas, possuem 
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na sua constituição e no seu desenvolvimento, uma forma ele-
mentar, básica, sobre a qual o gênero humano emerge e de-
senvolve-se enquanto ser social, essa objetivação é o Trabalho 
(NETTO 2002). Sendo assim, para o Ser Social o “trabalho é 
uma das suas objetivações, [...] quanto mais rico o ser social, 
tanto mais diversificada e complexa serão suas objetivações” 
(NETTO e BRAZ, 2006, p.43). Para compreendermos mais pro-
fundamente a questão da centralidade do Trabalho, precisamos 
antes esclarecer o que seria essa importante categoria, e forma 
de objetivação do ser social para Marx: 

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que partici-

pam o homem e a natureza, processo em que o ser huma-

no, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla o 

seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com 

a natureza como uma de suas forças. Põe em movimento 

as forças naturais do seu corpo-braços e pernas, cabeças e 

mãos-, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, im-

primindo-lhes forma útil à vida humana (MARX e ENGELS, 

2014, p.211) 

Sendo assim o Trabalho é a condição humana, pois é o 
elemento básico para a sua objetivação, é através do Trabalho, 
da metabolização da natureza, que o homem supre suas neces-
sidades e imperativos, configurando-se como um ser diferen-
ciado das outras espécies. Essa diferenciação se dá justamente 
pois, à medida que o homem “submete ao seu domínio o jogo 
das forças naturais” (p.211), “atuando assim sobre a nature-
za externa e modificando-a” (p.211), ele também modifica sua 
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própria natureza. Dessa maneira o Trabalho não pode ser pen-
sado simplesmente como uma atividade que busca suprir as 
necessidades, como a exemplo de um lobo que caça ou de uma 
galinha que põe ovos, já que são atividades instintivas e es-
vaziadas de conteúdo, que posteriormente não irão produzir 
novas necessidades, ou mudar fundamentalmente a natureza 
do lobo ou da galinha. Um exemplo interessante e muito usual, 
utilizado pelo próprio Marx, para compreendermos o Trabalho 
como exclusivamente humano, é a sua diferenciação de Traba-
lho e atividade. Marx compara a atividade de uma abelha que 
constrói uma colmeia, ao Trabalho de um Arquiteto: 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, 

e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua 

colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor 

abelha é que ele figura na mente sua construção antes de 

transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho 

aparece um resultado que já existia antes idealmente na im-

aginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o ma-

terial sobre o qual opera; ele imprime ao material o projeto 

que tinha conscientemente em mira, o qual ele constitui a 

lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de 

subordinar sua vontade (MARX e ENGELS, 2014, p.212). 

Aqui nesse trecho de o capital fica perceptível porque o 
Trabalho é uma atividade exclusiva dos seres humanos, pois 
antes mesmo de modificar o mundo exterior para supressão de 
determinada necessidade, o homem percebe esse mundo, pro-
jeta na sua consciência as operações e ferramentas necessárias 
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ao desenvolvimento e conclusão desta atividade, e por último 
imprime o que antes era ideia na matéria, através da sua força 
de trabalho. Interessante atentar que aquilo que se projeta ide-
almente para aplicação do Trabalho, é determinado pela mate-
rialidade já existente, já que dentro da perspectiva materialista, 
a ideia é produzida a partir da apreensão do concreto dado e 
percebido.  

Sendo assim  podemos perceber o caráter dialético do 
processo de Trabalho, que se constitui na medida da ideia que 
é condicionada pela materialidade, é o Trabalho objetivado das 
mais diferentes formas, que modifica o mundo exterior, mundo 
exterior esse que a medida que é transformado pelo trabalho, 
produz novas necessidades, novas objetivações e uma nova ma-
terialidade, o que por sua vez condicionará novos limites para 
as ideias, esse movimento dialético de construção da matéria 
e da ideia a partir do Trabalho, é elemento fundamental para 
a compreensão do desenvolvimento do homem enquanto ser 
social, e para a compreensão da Práxis (MARX e ENGELS, 2014 
e 1986) e (MARX, 2011)  

Tal compreensão da ontologia do ser social e do seu de-
senvolvimento através do Trabalho, pode ser percebida na cé-
lebre citação de o 18 de brumário de Luís 

Bonaparte, onde Marx diz que “os homens fazem a sua 
própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea 
vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias 
sob as quais ele é feita, mas estas lhes foram transmitidas as-
sim como se encontram” (MARX, 2011, p.25), os homens se ob-
jetivam através do Trabalho, mas o trabalho é sempre fruto do 
processo histórico ao qual o homem vive, sendo assim o Traba-
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lho é elemento de transformação, mas é também expressão de 
seu tempo.  

A seguir veremos como se dá o Trabalho sobre a lógica 
do sistema Capitalista. 

3 A CATEGORIA DA ALIENAÇÃO EM MARX 

É fundamental a compreensão do Trabalho enquanto 
atividade intrinsicamente humana, atividade essa pela qual o 
homem se objetiva, e constrói sua sociabilidade. Essa mesma 
atividade humana, por ser humana é sempre historicamente 
situada e socialmente construída, podendo ser elemento de en-
riquecimento, mas também de empobrecimento, a depender 
das determinações históricas e de classe ao qual esse processo 
está inserido. Logo o entendimento que Marx tem sobre Traba-
lho é radical, no sentido que ser radical é pegar a coisa pela raiz, 
sendo a raiz do homem o próprio homem (MARX, 1843). Com 
esse entendimento sobre a extração das categorias da realidade 
dada, até a constituição do Trabalho como objetivação huma-
na, podemos partir para a compreensão da crítica Marxista do 
Trabalho sob o sistema capitalista. 

É preciso compreender que a crítica da economia política 
de Marx, e consequentemente do Capitalismo, passa pela 
seguinte tensão: “até aqui a história da humanidade é a história 
da luta de classes” (MARX e ENGELS, 1848, p.10), exploradores 
e explorados, donos de escravos e escravos, patrícios e plebeus, 
senhores feudais e a massa camponesa, e no desenrolar do de-
senvolvimento histórico e das forças produtivas da humanida-
de, chegamos ao Capitalismo, onde a classe Burguesa, deten-
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tora dos meios de produção, explora o Proletariado, a partir de 
uma determinação onde o Trabalho, não é visto como atividade 
humana-livre, mas sim como mercadoria. Assim temos duas 
classes sociais, a Burguesia, possuidora dos meios de produção, 
ou seja, dos objetos capazes de efetivar o trabalho humano de 
maneira mais produtiva dentro do Capitalismo, e o Proletaria-
do, que possui unicamente a sua força de Trabalho. 

Por força de trabalho ou capacidade de trabalho compreen-

demos o conjunto das faculdades físicas e mentais existentes 

no corpo e na personalidade viva de um ser humano, as 

quais ele põe em ação toda vez que produz valores de uso de 

qualquer espécie (MARX e ENGELS, 2014, p.197) 

 O proletariado despossuído de terras, de ferramentas 
e de meios de sobrevivência, é reduzido a condição de vende-
dor da sua força de Trabalho, passando assim o controle so-
bre a atividade que lhe torna um ser social para as mãos da 
classe Burguesa, esses por sua vez controlam o trabalhador(a) 
no emprego dessa força, cristalizando a atividade produtiva 
vendida pelo trabalhador(a), nos objetos de trabalho2. Esses 
objetos adquirem novos valores de uso3, e por consequência 
valores de troca, valores de troca que universalizados pelo sig-
no do dinheiro são vendidos sob a forma de Mercadoria. Essa 
Mercadoria, que adquiriu nova valoração através do trabalho, 
é de propriedade do Burguês, que pagou ao trabalhador uma 
determinada quantia em dinheiro, essa que representa menor 

2  A Matéria a que se aplica o trabalho, pode ser fornecido pela natureza ou pelo próprio ser 
humano (MARX e ENGELS, 2014)  
3  Sobre Valores de Uso e Valores de Troca, e a discussão da teoria Valor-Trabalho ler o Tópico 1, 
capítulo V do Livro I do capital, “o processo de trabalho ou processo de produzir valores de uso”  
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valor de troca, do que aquele determinado pelos valores de uso 
produzido pelo Trabalhador durante a jornada que lhe foi paga. 
Esse mais valor4, apropriado pelo Burguês no ato de consumo 
da força de trabalho do proletariado, constitui a expressão da 
lógica de exploração do trabalho sob esse sistema, mas tam-
bém constitui elemento fundante do Capital (MARX e ENGELS, 
2014 e 1848) e (MARX, 2011). 

Ele (o Trabalhador) e o possuidor do dinheiro encontram-se 

no mercado e entram em relação um com o outro como 

possuidores de mercadoria, dotados de igual condição, 

diferenciando-se apenas por um ser vendedor e o outro 

comprador, sendo ambos juridicamente, pessoas iguais. A 

continuidade dessa relação exige que o possuidor da força 

de trabalho venda-a sempre por tempo determinado, pois, 

se a vender de uma vez por todas, vender-se-á a si mes-

mo, transformando-se de homem livre em escravo[...], tem 

sempre de manter sua força de trabalho como sua proprie-

dade, sua própria mercadoria, o que só consegue se a ced-

er ao comprador apenas provisoriamente[...], alienando-a 

sem renunciar à sua propriedade sobre ela (MARX e EN-

GELS, 2014, p.198) Logo dessa maneira a condição essen-

cial para essa relação escrita acima, é que: 

o dono dessa força não pode vender mercadorias em que 

encarne seu trabalho, e é forçado a vender sua força de tra-

balho, que só existe nele mesmo. Quem quiser vender mer-

cadoria que não seja sua força de trabalho tem de possuir 

4  A discussão sobre a extração do Mais Valor (ou mais valia), é fundamental para a compreensão 
da exploração da força de trabalho, e central para o entendimento da acumulação capitalista. Existindo 
diversas conceituações feitas pelo próprio Marx ao longo da sua obra da Crítica da Economia Política 
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meios de produção, tais como matérias-primas, instrumen-

tos de produção etc. (MARX e ENGELS, 2014, p.199) 

Nestas condições, sob a sociedade capitalista, Marx nota 
que a crítica a sociedade burguesa é fundamentada justamen-
te na mudança de paradigma perante o Trabalho, que quanto 
mais desenvolvido e determinado historicamente, é reduzido 
no capitalismo a Mercadoria, atividade do trabalhador, mas sob 
o controle do Burguês5. Para não cairmos no risco de naturali-
zarmos tal relação e situação distinta em que se encontram as 
classes, é importante salientar que: 

A natureza não produz, de um lado, possuidores de dinheiro 

ou de mercadorias e, do outro, meros possuidores de forças 

de trabalho. Esta relação não tem sua origem na natureza, 

nem é mesmo uma relação social que fosse comum a to-

dos os períodos históricos. Ela é, evidentemente, o resulta-

do de um desenvolvimento histórico anterior, o produto de 

muitas revoluções econômicas, do desaparecimento de toda 

uma série de antigas formações da produção social. (MARX 

e ENGELS, 2014, p.199) 

Assim o trabalho que é “condição natural e eterna da vida 
humana, sem depender, portanto, de qualquer forma dessa, 
sendo antes comum a todas as suas formas sociais” (p.218), é 
agora mercadoria, e “para ser mercadoria, o produto não deve 

5  Marx no penúltimo capítulo do Livro I do O Capital, “A chamada acumulação primitiva”, 
explicita com diversos dados historiográficos como se deu o desenvolvimento dessa característica da 
economia política capitalista, onde os Burgueses detêm os meios de produção, e as massas somente 
sua Força de Trabalho. Marx nesse capítulo foca, evidentemente, no movimento de transição entre um 
modo de organização feudal e um Burguês. (MARX e ENGELS, 2014) 
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ser produzido para satisfazer imediatamente às necessidades 
do produtor” (p.199), logo o Trabalho, não mais é atividade 
para produzir valores de uso, mas é elemento criador de va-
lores de troca em forma de mercadoria apropriada seguindo 
determinada situação de classe. Sob essa condição o produto, e 
o trabalho são do capitalista, já que para ele: 

“Ao penetrar o trabalhador na oficina do capitalista, pert-

ence a este o valor de uso de sua força de trabalho, sua 

utilização, o trabalho. O capitalista compra a força de tra-

balho e incorpora o trabalho, fermento vivo, aos elemen-

tos mortos constitutivos do produto, os quais também lhe 

pertencem. Do seu ponto de vista, o processo de trabalho é 

apenas o consumo da mercadoria que comprou, a força de 

trabalho, que só pode consumir adicionando-lhe meios de 

produção. O processo de trabalho é um processo que ocorre 

entre coisas que o capitalista comprou, entre coisas que lhe 

pertencem. O produto desse processo pertence-lhe do mes-

mo modo que o produto do processo de fermentação da sua 

adega” (p.219) 

Excluído do controle da atividade que lhe torna objetiva-
mente um ser social, o Trabalhador, defronta-se com um pro-
cesso produtivo que não é controlado por ele, por um produto 
que não é seu, e por algo que não irá satisfazer as suas neces-
sidades, produz valores de uso, que por ele não serão usados, 
revertido em valor de troca que por ele não será apropriado, a 
atividade que lhe deveria enriquecer enquanto ser, lhe empo-
brece na medida que passa a ser do outro. O Ser humano en-
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contra-se alienado da sua atividade elementar. 
Dessa maneira Alienado do Trabalho, o ser humano pas-

sa a produzir somente para existir, passa a exercer as funções 
de maneira mecânica, não mais se humaniza à medida que tra-
balha, se torna mercadoria. A Alienação do trabalho é agora 
condição de sua classe. A Alienação, “no sentido fundamental 
do termo, refere-se à perda do controle: sua incorporação em 
uma força alienígena que se confronta com os indivíduos como 
poder hostil e potencialmente destrutivo” (MÉSZÁROS, 2016, 
p.14), 

 Segundo Mészáros (2016), o conceito Marxiano de alie-
nação possui quatro aspectos principais; o ser humano está 
alienado da natureza (mundo exterior sensível); ele está aliena-
do de si mesmo (de sua própria atividade); do seu ser genérico; 
está alienado dos demais seres humanos.  

a) Está alienado da natureza pois, o produto do seu tra-
balho, que se constitui anteriormente como objetos da nature-
za, não é seu; 

b) está alienado de si mesmo pois o ato da produção no 
interior do processo de trabalho não está sob seu controle, não 
lhe proporciona satisfação por si só, a não ser no ato de vende-
-la; O trabalho alienado faz: 

do ser genérico do homem, tanto da natureza quanto da 

faculdade genérica espiritual dele, um ser estranho a ele, 

um meio da sua existência individual. Estranha do homem 

o seu próprio corpo, assim como a natureza fora dele, 

tal como sua existência espiritual, sua essência humana 

(MARX, 2004, p.76). 
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c) está alienado do seu ser genérico pois está alienado da 
forma elementar da sua objetivação enquanto ser social;  

d) e está alienado dos demais seres humanos justamente 
por essa ser a condição comum, pois alienado de si mesmo e de 
sua atividade, está alienado também dos outros seres humanos. 

Uma consequência imediata [...] de o homem estar estra-

nhado6 do produto do seu trabalho, de sua atividade vital 

e de seu ser genérico é o estranhamento do homem pelo 

próprio homem. Quando o homem está à frente de si mes-

mo, defronta-se com ele outro homem. O que vale para a 

relação do homem com o seu trabalho, com o produto do 

seu trabalho e consigo mesmo, vale também para a relação 

do homem com outro homem, bem como o trabalho e com 

o objeto do trabalho de outro homem. Em geral, a questão 

de que o homem está estranhado da sua natureza genérica 

quer dizer que um homem está estranhado do outro, assim 

como cada um deles está estranhado da essência humana 

(MARX, 2004, p.77). 

Sendo assim, podemos conceber a Alienação do trabalho 
como norma da sociedade burguesa, e sob ela estão estrutura-
dos os demais aspectos da Alienação, constituindo assim uma 
sociabilidade que produz um gênero humano partido, estra-
nhado, e cada vez mais empobrecido.  

Logo percebemos que a crítica de Marx é justamente so-
bre como se configura o trabalho dentro das relações de pro-
6  Existem, dentro do campo Marxista, algumas discussões, concordantes e conflitantes, sobre a 
interrelação entre Estranhamento e Alienação, ou mesmo se ambas definem o mesmo processo. Para 
uma melhor introdução a respeito do conceito de estranhamento, ler terceira seção dos Manuscritos 
econômicos de 1957-1858, que são os esboços da crítica da economia política, conhecidos como 
Grundrisses, no subcapítulo “Estranhamento” 
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dução e reprodução capitalista. É certo que posterior a Marx, a 
humanidade e essa própria sociabilidade se desenvolveu, pro-
duzindo novos processos produtivos, formas de trabalho e de 
venda da força, novos imperativos, determinações, formas de 
exploração, e mesmo reestruturações e reorganizações devido 
as contradições estruturais do sistema. Porém as determina-
ções e categorias expostas acima, continuam estabelecendo re-
lação ontológica com o Trabalho sob a lógica do capitalismo, e 
ainda se constituem como condição de reprodução e produção 
desse mesmo sistema, e da sociedade de classes. (MESZÁROS 
2016). 

4 A UBERIZAÇÃO: UMA NOVA FORMA DO TRA-
BALHO NO SÉCULO XXI 

No decorrer da história e do desenvolvimento das forças 
produtivas, as contradições do estruturais do capitalismo for-
jaram diversas crises; crises conjunturais que se manifestam 
quando a acumulação capitalista se vê repleta de obstáculos 
ou impedida, também conhecidas como crises financeiras; e as 
crises sistêmicas como a de 1873 e de 1929, que além da longa 
duração e do potencial catastrófico “se manifesta envolvendo 
toda a estrutura da ordem do capital” (NETTO, 2012, p.415). 
Interessante compreendermos que:  

todas as indicações mais sólidas apontam que estamos 

experimentando, neste momento, uma crise que é de na-

tureza sistêmica. Seus primeiros sinais sobrevieram na 

crise da Bolsa de Nova York, em 1987 - com a sequência, 
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a partir dela, de efeitos em cascata expressos nos vários 

episódios de crises localizadas. Tais crises, a que os chama-

dos “comentaristas” ou “jornalistas econômicos” da grande 

imprensa conveniente e ignorantemente consideram de 

forma isolada (a crise dos “Tigres Asiáticos”, a “crise da Bol-

sa Nasdaq”, a “crise da bolha imobiliária” e, agora, a “crise 

do euro”) são os indicadores mais visíveis de uma só crise: 

são indicadores da emergência de uma nova crise sistêmica 

do sistema capitalista e que apresenta traços inéditos em 

relação às duas anteriores (p.416)  

Tais crises trazem consigo rearranjos na ordem do capi-
tal, novas formas sociais, novos imperativos, readequação do 
Estado e do seu papel dentro da ordem burguesa, e um univer-
so de transformações que buscam garantir a manutenção do 
sistema, e da sua progressiva e inerente característica central 
de acumulação/exploração, aprofundando, mais ainda, certas 
contradições, que por consequência passam a ser cada vez mais 
falseadas, mistificadas ou escondidas dentro do bojo das rela-
ções sociais. (MÉZÁROS, 2011) e (HARVEY, 2018).  Tais trans-
formações societárias, que se desenvolveram a partir dá década 
de 1970, como os avanços tecnológicos em amplos setores, e o 
novo reordenamento na Geopolítica global (com a formação de 
megablocos econômicos, novos acordos internacionais e estí-
mulo a globalização) são expressões desse movimento de re-
arranjo do capitalismo, mas são também novas determinações 
que se consolidam e passam a constituir um novo modos de ser 
do sistema pós crise, restaurado pelo projeto Neoliberal, sob a 
tríade da flexibilização, da desregulamentação e da privatização 
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(NETTO, 2012) 
Do projeto Neoliberal de restauração do capitalismo, 

emerge e se desenvolve o capitalismo contemporâneo, agora 
mundializado e financeiro, que tem como elemento fundan-
te e propulsor a revolução técnica e científica, em curso desde 
a metade do século XX, que se desdobrou em uma completa 
revolução informacional, com o avanço da biologia, da física, 
da química e da microeletrônica.  “Estas transformações estão 
vinculadas às formidáveis mudanças que ocorrem no chamado 
mundo do trabalho” (NETTO, 2012, p.417), surgindo inclusive 
teorias equivocadas de que o avanço das tecnologias, da au-
tomatização e robotização dos processos produtivos levariam 
ao fim do trabalho e consequentemente o desaparecimento do 
proletariado enquanto classe social. 

Cabe aqui duas importantes constatações; a primeira é 
que: o processo de reestruturação produtiva e de efetivação do 
projeto neoliberal, na medida que não trouxe o fim do traba-
lho, acentuou a sua precarização, e avançou na acumulação de 
capital para os países já desenvolvidos, constituindo uma desi-
gualdade socioeconômica gritante, e uma maior situação de de-
pendência dos Estados-Nações periféricos e subdesenvolvidos, 
fomentada pela divisão internacional do trabalho e pelos pró-
prios órgãos e instituições internacionais, como o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM); e a segunda 
constatação: que embora reestruturado, o capitalismo que se 
apresenta hoje, ainda contem como determinação elementar a 
subsunção do Trabalho ao capital, ou seja, mesmo com todos os 
avanços das técnicas e das tecnologias, que poderiam, sob ou-
tras circunstâncias, privilegiar e melhorar as condições de vida 
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e de reprodução do proletariado no sentido da sua Humaniza-
ção, são usadas como ferramentas e mecanismos de controle e 
de exploração do trabalho, em detrimento a criação de maisva-
lia e da acumulação da classe Burguesa. 

“E todas as inovações levam a precarização das condições 
de vida da massa dos vendedores de força de trabalho: a ordem 
do capital é hoje, reconhecidamente, a ordem do desemprego e 
da informalidade” (NETTO, 2013, p.417) 

Assim, mesmo constituídas essas novas formas e re-
lações, mesmo com todos os avanços, e mesmo reestrutura-
do, o Capitalismo do século XXI, longe cronologicamente do 
capitalismo dos séculos XVIII e XIX sob o qual Marx extraiu 
suas categorias de análise, se reproduz, ainda, sob as mesmas 
condições expostas na primeira parte do texto, onde a atividade 
elementar de objetivação humana, o Trabalho, continua a ser 
reduzido a mercadoria, mercadoria que por assim se constituir, 
é estranhada ao seu verdadeiro proprietário, que por sua vez, é 
Alienado da sua humanidade.  

Logo, podemos conceber o Trabalho Uberizado como 
uma das expressões desse movimento de reestruturação do ca-
pitalismo e consequentemente do mundo do trabalho, que em-
bora mistificado sob o véu de termos suavizadores do processo 
de exploração, como “economia colaborativa” ou “empreende-
dorismo”, conservam por debaixo da casca de sua nova forma, 
a mesma natureza do Trabalho sob a lógica do capital.  

5 CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO SOB A FOR-
MA DA UBERIZAÇÃO  
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As intensas transformações no meio técnico científico e 
informacional no século XXI, que são expressões do desenvol-
vimento das forças produtivas, forjaram também grandes mu-
danças na organização e na natureza do trabalho, constituindo 
assim novas formas de mediação entre o trabalho e o capital 
e entre o trabalho e o trabalhador.  O aumento da automação, 
da inteligência artificial e de algoritmos capazes de mapear e 
estimular comportamentos e pulsões humanas, formam hoje 
a base do que chamamos de Industria 4.0, indústria essa que 
representa a síntese de diversas transformações que passaram 
a privilegiar novas formas de consumo, de produção e de Tra-
balho. Modelos de organização que estão em contínua transfor-
mação para dar conta das mudanças que ocorrem no sistema 
de socio metabolismo do capital, cuja tendência é sempre a ex-
pansão (ANTUNES, 2000 e MÉSZÁROS, 2011). Assim: 

as estratégias de controle do trabalho, para 
além das inovações tecnológicas, invariavel-
mente abarcam diferentes formas para a ex-
ploração da força de trabalho.  O desenvolvi-
mento de forças produtivas para proceder a 
valorização do valor dá origem a fenômenos 
de proporções globais como a relativamente 
recente “uberização” do trabalho, termo de 
referência ao pioneirismo da empresa Uber 
em relação ao seu particular modelo de or-
ganização do trabalho. A Uber desenvolveu 
uma plataforma digital disponível para smart-
phones que conecta os clientes aos prestadores 
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de serviços. A empresa atua na promoção de 
atividades de transporte urbano e difere dos 
demais concorrentes do segmento por meio 
de elementos como: preço mais acessível em 
relação aos táxis convencionais; vinculação do 
percurso ao trajeto indicado no GPS da telefo-
nia móvel; maior capacidade de controle so-
bre o prestador de serviço; e pagamento do 
serviço de transporte diretamente lançado no 
cartão de crédito do passageiro. Sem qualquer 
vínculo empregatício, os motoristas da Uber 
trabalham como profissionais autônomos e as-
sumem diversos riscos para oferecer o serviço, 
detendo quase a totalidade dos meios de pro-
dução necessários à execução da atividade e 
por eles integralmente se responsabilizando 
(FRANCO e FERRAZ, 2019, p.845) 

O Termo “Uberização”, extraído da empresa Uber, repre-
senta não só os modos operante e de organização e gerência 
do trabalho, da respectiva empresa, mas é amplo no sentido 
que se assemelha e é usado como referência para a prática de 
outras empresas, principalmente as vinculadas a aplicativos de 
smartphones ou da internet em geral. Tal forma, organiza hoje 
um universo de atividades que “pode ser efetuada presencial-
mente (entregas, transportes, limpeza etc.) ou eletronicamen-
te (por meio do próprio computador, como serviços de enge-
nharia, tradução etc.)” (ANTUNES e FILGUEIRAS, 2020, p.28), 
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formando assim um exército de trabalhadores e trabalhado-
ras sob a forma Uberização. Tal forma do Trabalho ainda é um 
fenômeno recente, e mesmo se tornando global e abarcando 
diversos modelos de empresas e serviços, não possui uma le-
gislação ou diretriz única, o que leva a diferentes realidades e 
situações, a depender da empresa ao qual o trabalhador se vin-
cula, podendo inclusive ser vinculado a mais de uma empresa, 
sendo “prestador de serviços” ou “colaborador” no IFOOD e no 
UBER-EATS ao mesmo tempo. Porém a Uberização conserva 
algumas características que assim a determinam e a estrutu-
ram sob uma lógica extremamente lucrativa de exploração, e 
que a tornaram um movimento/forma global de Trabalho, de 
trabalhador e de consumo nas grandes cidades.  

São essas principais características da Uberização do Tra-
balho (ANTUNES e FILGUEIRAS 2020, FRANCO E FERRAZ, 
2019 e ANTUNES, 2020) 

a) O Trabalhador por aplicativo não possui vínculo de 
trabalho formal com a empresa ao qual está vinculado, logo a 
empresa não é uma empregadora, não tendo nenhuma prerro-
gativa e dever legal enquanto tal 

b) Não existe uma jornada de trabalho pré-estabelecida, 
ficando por conta do Trabalhador a escolha de horários e dias 
que quer trabalhar. É o que conhecemos como jornada de zero 
horas 

c) O Controle e gerência do trabalho, assim como a de-
manda, não mais é comandado por gerentes ou técnicos ad-
ministrativos da empresa, e sim por algoritmos, que mapeiam 
as ofertas e demandas ao mesmo passo que mediam a relação 
entre consumidor-serviço-trabalhador. 
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d) Por não serem empregados, esses trabalhadores não 
possuem direitos empregatícios, como férias remuneradas, 13ª, 
seguro-desemprego, seguro de vida ou mesmo salários 

e) Os meios de produção efetivação do trabalho e con-
sequentemente do serviço prestado estão sob a responsabili-
dades dos trabalhadores, não tendo os aplicativos e empresas 
nenhum custo de manutenção desses meios de produção. 

f) O trabalhador tem o valor da sua força de trabalho 
precificado pelos algoritmos, no sentido de que podem rece-
ber mais por determinada entrega ou serviço em determinada 
área, e menos em outra, prestando o mesmo serviço. Tudo a 
depender da gerência do App e do mapeamento das ofertas e 
demandas por localidade. O que leva a uma situação de incer-
tezas. 

g) Os serviços prestados são avaliados segundo notas da-
dos pelos próprios consumidores 

Tais características estruturantes dessa forma, são ven-
didas a outros trabalhadores como uma suposta maior liber-
dade, uma forma de controlar seus ganhos que podem ser me-
ritocraticamente maiores na medida que mais se trabalha. É 
uma espécie de atividade laboral sem emprego, podendo ser 
meio de alcançar uma renda-extra ou mesmo de vida, tudo a 
depender do esforço do “colaborador”, que não tem seu tra-
balho engessado por legislações ou diretrizes, o que lhe torna 
empreendedor de si mesmo. O que esses termos escondem é a 
verdadeira natureza da exploração do trabalho, que impulsio-
nada pelo acesso massivo as novas tecnologias e pelo desem-
prego estrutural que assola as grandes cidades, constituem um 
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novo meio de vida para um grande número de trabalhadores, 
que ludibriados com a suposta liberdade, ou por pura necessi-
dade, vinculam-se a esses aplicativos. Trabalhadores esses que 
sem emprego e sem direitos, vendem sua força de Trabalho sob 
esse molde, aguçando mais ainda o processo de Alienação e de 
desumanização da classe. 

6 A ALIENAÇÃO DO TRABALHO SOB A FORMA 
DA UBERIZAÇÃO  

Historicamente contextualizado em um momento de 
crise sistêmica, geograficamente situado nas grandes cidades, 
economicamente impelido ao desemprego e judicialmente in-
visível, a massa de trabalhadores do século XXI, essa que vive 
nas mais agudas contradições envoltas pelas políticas neolibe-
rais, enxergam na Uberização uma saída pela margem. O fato é 
que vincular-se a esses aplicativos, já é uma realidade objetiva 
e acessível ao Proletariado, e se apresenta como meio de vida 
para parte significativa dos Brasileiros, e essa massa cresce na 
medida que se aguça a crise e o desemprego. Dados do IBGE 
nos mostram que a terceirização no ramo de transportes cres-
ceu 29,2% de 2017 para 2018, e mostram uma tendência da 
Uberização, impulsionada pela escassez de vagas com carteira 
assinada, ainda mais pós implementação da reforma trabalhis-
ta no ano de 2017, carro chefe do projeto do então governo Mi-
chel Temer. Via de regra a Uberização que se apresenta como 
uma saída da crise, no mote do empreendedorismo, se apre-
senta também como uma ampliação do controle sobre o traba-
lho (FILGUEIRAS e ANTUNES, 2020) 
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Conjugando o rótulo do trabalho autônomo (ou a negação 

da própria relação de trabalho) com o contrato por tare-

fa, o/as trabalhadores/as, além de não terem salário, ren-

da ou jornada garantida em seus contratos, não gozam de 

qualquer direito, mesmo quando conseguem um serviço. 

Assim, a grande novidade na organização do trabalho in-

troduzida pelas novas TIC (tecnologias da informação e co-

municação) é, além de potencializar exponencialmente as 

formas de obtenção de lucros e até mesmo de extração do 

mais valor, é o de permitir que as empresas utilizem essas 

ferramentas como instrumental sofisticado de controle da 

força de trabalho, de que são exemplos o registro em tempo 

real da realização de cada tarefa, velocidade, local e movi-

mentos realizados; a mensuração das avaliações; tudo sob 

o aparente comando dos algoritmos. (FILGUEIRAS E AN-

TUNES, 2020, p.31) 

Tal determinação da mediação do trabalho através das 
TICs constituem um ideário de neutralidade da tecnologia, 
“quando é a engenharia informacional do capital que tem de 
fato o comando do algoritmo” (p.32), e por consequência, pos-
suem, de fato, o controle sobre os ritmos, tempos, produtivida-
de e eficiência do trabalho, ampliando assim o controle sob o 
Trabalhador, e intensificando o processo de alienação. 

Assim a ideia da flexibilidade e da liberdade do Trabalho 
sob a forma Uberizada, é desvelada, permitindo nos perceber 
que os dinheiros gastos em propagandas com ares humani-
zados, como a do slogan “a vida é uma entrega” da empresa 
IFOOD, constituem na verdade mecanismos que buscam fal-
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sear a realidade, e a transferência dos riscos do trabalho para 
os Trabalhadores, já que essa suposta liberdade, além de não 
lhe assegurar direitos, torna neutra e impessoal a exploração 
e o processo de alienação do trabalho sob esses proletariados 
(ANTUNES 2020). Ainda em contraposição a esse discurso AN-
TUNES (2020), expõe ao menos 11 medidas explícitas sob as 
quais estas grandes empresas se utilizam para o maior controle 
do Trabalho, conforme apurado pelo autor em termos de uso, 
infrações, processos judiciais e entrevistas realizadas com esses 
trabalhadores. A seguir temos elencadas resumidamente essas 
medidas 

1) Determinam quem pode trabalhar, os trabalhadores 
estão sempre sujeitos à aceitação do cadastro na plataforma 
para poder trabalhar 

2) Delimitam o que será feito, os trabalhadores não po-
dem prestar serviços não contemplados pelas plataformas 

3) Definem que trabalhador irá realizar cada serviço e 
não permitem captação de clientes, estando inclusive o traba-
lhador sujeito a multa caso oferece seus serviços “por fora” 

4) Delimitam como as atividades serão efetuadas 
5) Determinam o prazo para a execução do serviço  
6) Estabelecem a partir do algoritmo e de modo unilate-

ral os valores a serem recebidos (característica central já expli-
citada na sessão anterior) 

7) Determinam como os trabalhadores devem se comu-
nicar com suas gerências 

8) Pressionam a efetivação do trabalho, sendo não acon-
selhável o trabalhador a negar serviços demandados, podendo 
inclusive ser punido com a exclusão da plataforma 
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9) Pressionam os trabalhadores a ficarem mais tempo 
à disposição, através do uso de incentivos, como promoções e 
metas com número de horários e entregas a serem cumpri-
das por exemplo. Por vezes essas promoções podem constituir 
50% da renda desse trabalhador. 

10) Usam do bloqueio para intimidar e ameaçar traba-
lhadores, que podem ter suas atividades suspensas por tempo 
determinado, por razões muitas vezes arbitrárias 

11) A plataforma recorre por vezes ao desligamento do 
trabalhador que busca o suporta da empresa, sem nenhuma 
justificativa  

Logo podemos perceber o aguçamento do processo de 
Alienação do trabalho em seu caráter mais ontológico (MÉSZÁ-
ROS 2016), onde o trabalhador que ao buscar alternativa para 
sobreviver em meio à crise, se vê impelido em uma relação e 
gerência de Trabalho, que mediado pela tecnologia, é controla-
do e determinado em sua totalidade pelos algoritmos produzi-
dos pelas empresas. A subsunção do trabalho ao capital é agora 
maquiada no aparente véu da suposta impessoalidade das tec-
nologias, pela flexibilização sem direitos e por mecanismos que 
buscam condicionar o Trabalhador a compulsão pelas metas e 
pela rapidez do serviço, além da responsabilização pela manu-
tenção dos meios de efetivação do seu trabalho. 

Tal forma de trabalho propulsiona não só os lucros das 
empresas, na medida que se gasta menos com capital cons-
tante, mas condiciona trabalhadores e trabalhadoras a não se 
verem enquanto tal, a medida que não recebem salários, não 
possuem seus direitos efetivados, suas carteiras assinadas, e na 
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ausência de momentos de pausa e de socialização com outros 
trabalhadores na mesma situação. Cria-se assim, uma massa 
de homens e mulheres isolados, substitutos dos Homem-Má-
quinas que se encontravam na esteira do fordismo e se organi-
zavam enquanto classe e sujeitos viventes sob as mesmas de-
terminações nos corredores das indústrias e nos horários de 
almoço. Agora é cada um na sua moto, no seu carro, no seu 
smartphone, isolados de seus companheiros, focados nas me-
tas e na sobrevivência. Tal movimento de não reconhecimento 
enquanto classe trabalhadora e/categoria estruturam uma sé-
rie de valores, comportamentos e sociabilidades que aguçam 
a Alienação desses sujeitos (FILGUEIRAS e ANTUNES, 2020, 
ANTUNES 2020, MÉZÁROS, 2016), que já alienados do seu tra-
balho, dos seus companheiros e da sua classe, só se reconhecem 
nos caminhos do GPS e na tela dos seus smartphones. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisado essas relações socioeconômicas de produção, 
e situados os seres sociais dentro das determinações impos-
tas pela economia política na sociedade de classes, extraímos 
do real dado, mais uma forma de ser do Trabalho, a forma do 
Trabalho Uberizado, que ao ser compreendido a partir das suas 
múltiplas determinações, evidencia-se como uma forma de ex-
ploração mais aguda e mistificada, fruto dos rearranjos do sis-
tema para salvar-se de suas inerentes contradições. Aumentase 
as taxas de lucro e de extração do mais valor, e junto a isso pro-
duz e intensifica o processo de Alienação das massas perante 
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a mais humana das atividades, o Trabalho. Ressaltamos que, 
principalmente nos últimos dois anos 2019 e 2020, é percebido 
um movimento de resistência dos trabalhadores sob essas con-
dições de Uberização, através de uma maior mobilização cole-
tiva, surgimento de novas lideranças e de chamadas à Greve, 
mostrando que a exploração e Alienação Trabalho na forma da 
Uberização, é percebida não só através da análise acadêmica ou 
sociológica, mas também da experiência direta e coletiva dos 
Trabalhadores. 
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CAPÍTULO 3

DESVALORIZAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA 
DISCENTE   EM   UMA   ESCOLA   DE   TEMPO 

INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

José Gleison Gomes Capistrano1

1 INTRODUÇÃO

Este projeto nasceu da necessidade de questionar os ele-
mentos da relação docente/discente, pois esta visão pode de-
sencadear situações problemas no processo de ensino/apren-
dizagem dos estudantes. 

Diante das demandas do século XXI, a busca pela excelên-
cia do trabalho docente reflete-se nos resultados das avaliações 
externas, o que são encarados como “indicadores de qualidade” 
da educação, os quais geralmente servem para precarizar cada 
vez mais a imagem docente (AFONSO, 2013).

Sobre as Escolas de Tempo integral (ETI’s), o Plano Na-
cional de Educação (PNE) de 2014 a 2024 tem como meta de 
oferecimento de educação em tempo integral em 50% das es-
colas públicas e atendimento de, no mínimo, 25% dos alunos 
da educação básica (MORAES, 2015). Até setembro de 2018, a 

1 Licenciado em ciências biológicas (UECE), Bacharel em nutrição (UECE), 
Especialista em saúde da família (UECE), Especialista em gestão (Escola de saúde Pública) 
- Mestre em nutrição (UECE), Doutorando em Ensino (Renoem / IFCE), Professor da rede municipal 
de Fortaleza.
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Prefeitura Municipal de Fortaleza contava com 23 Escolas de 
Tempo Integral, contemplado mais de 68 mil alunos em tempo 
integral. Isso é equivalente a 30% da Rede de ensino (FORTA-
LEZA, 2018). Esta política de educação também se reflete a nível 
municipal. 

As matrículas em tempo integral do ensino médio subi-
ram 17,8% no ano de 2018, segundo os dados do Censo Escolar 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira em janeiro deste ano (INEP, 2019). O Governo do 
Ceará anunciou em 07 de fevereiro deste ano a implantação de 
22 novas Escolas em tempo integral. Na rede pública estadual, 
das 727 escolas estaduais, 252 serão de tempo integral. Des-
te total, 130 são Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral 
(EEMTIs) e 122 são Escolas Estaduais de Educação Profissional 
(EEEPs). A rede pública estadual oferta a jornada prolongada 
para 35% das unidades escolares do Estado em 2019 (SEDUC, 
2019).

Com relação entre a teoria a práxis pedagógica, questio-
namentos podem ser tecidos quanto à proposta político-peda-
gógica das ETI’s e a sua práxis, incluindo nesta discussão os 
quatro pilares da educação, a pedagogia da presença, discipli-
nas da parte diversificada e a figura do Professor Diretor de 
Turma (PDT), entre outras propostas que os professores de-
vem se apropriar para desenvolver o conceito das ETI’s.

Sobre a formação inicial docente, segundo Tardif (2007), 
os conhecimentos do docente não se restringem ao currículo 
aprendido. Segundo o autor, a prática docente está relaciona-
da a diferentes saberes, sejam curriculares (conteúdos e méto-
dos a partir de um programa de uma instituição), disciplinares 
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(produzidos pela ciência), e os saberes experienciais (baseada 
na prática docente). De forma bem peculiar, o currículo das 
ETI’s são um desafio à parte, pois possuem abordagens inter/
transdisciplinares, baseado em vivências e experiências, pres-
supondo a aprendizagem a partir de projetos temáticos (MO-
RAES, 2015),

As Escolas de Tempo Integral, também chamadas de “es-
cola da escolha” (ICE, 2019), buscam responder às demandas 
da educação do Século XXI. 

Os ideais e práticas da educação em tempo integral re-
lacionam-se ao movimento reformador da Escola Nova que se 
opunha ao tradicionalismo escolar (MORAES, 2015).

A ETI surge como proposta na busca por qualidade no 
contexto educacional contemporâneo no Brasil na agenda da 
política pública brasileira com influências do contexto interna-
cional, especialmente a partir da Conferência Mundial de Edu-
cação para Todos, em Jontien (1990) (MORAES, 2015).

Desta forma, os docentes das ETI’s possuem um diferen-
cial intrínseco, pois possuem a expectativa da melhoria do pro-
cesso ensino/aprendizagem dos alunos.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a Educação 
Integral pode ser entendida como um projeto educativo inte-
grado, em harmonia com a vida, a vida dos estudantes, suas 
necessidades, possibilidades e interesses, onde eles são revesti-
dos como cidadãos de direitos em todas as suas dimensões, cui-
dando do ser dos estudantes em toda a sua dimensão intelec-
tual, física, emocional, conhecendo e valorizando sua história 
e seu patrimônio cultural, estimulando uma atitude responsá-
vel diante da natureza, aprendendo a respeitar direitos e rea-
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lizar direitos, para formar um cidadão criativo, empreendedor 
e participante, promovendo a convivência pacífica e fraterna 
entre todos. (MEC, 2015).

A busca pela educação integral em tempo integral pas-
sa por duas variáveis, tempo e espaço, onde há a ampliação 
da jornada de permanência na escola e o redimensionando do 
conceito de tempo, ressignificando o processo educativo (PAS-
QUALLI, R. FONTANA, G. CARVALHO, M. J. S., 2016).  Para Ra-
belo (2012), a escola possui como espaço educativo o território, 
e como características a intersetorialidade.

Outra característica existente no conceito de ETI é a ex-
tensão da carga horária diária do atendimento escolar. O mo-
delo da ETI enfatiza o incremento de equipamentos e profis-
sionais (formação diversificada) para atribuições escolares am-
pliadas (MORAES, 2015).

Sobre as leis de diretrizes e bases da educação 
(LDB 9394/96), art. 34, cita a jornada escolar no ensino fun-
damental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo 
em sala de aula, ministrado progressivamente em tempo inte-
gral, o que regulamenta a extensão da carga horária diária do 
escolar. A Lei nº 13.005/2014, na sua meta 6, tem como estra-
tégia promover a oferta de educação básica pública em tempo 
integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagó-
gico e multidisciplinares de forma que o tempo de permanên-
cia dos (as) alunos (as) na escola passe a ser igual ou superior a 
7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a amplia-
ção progressiva da jornada de professores em uma única escola 
(BRASIL, 2014).

No seu livro “Caminhos da Educação Integral no Brasil”, 
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Rabelo (2012), faz reflexões acerca da educação como formação 
integral como um projeto coletivo viável, reinventando a escola, 
ressignificando-a como “articuladora de ações, de educadores, 
agentes e instituições”. Seu livro traz, para o debate contem-
porâneo do tema, figuras que embasam a Educação Integral, 
autores como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire. O 
direito à educação e a sua “(re)humanização” continuam sendo 
referenciais para a qualidade social da educação pública.

Para Cavaliere (2007), a ampliação do tempo diário de 
permanência só possuirá um caráter qualitativo quando hou-
ver mudança na própria concepção de educação escolar, na 
vida e na formação dos indivíduos. Cavaliere (2011) ainda cita 
“riscos” decorrentes da utilização inadequada do aumento do 
tempo sem ter a escola como centro do processo, pois sem uma 
preparação adequada, ele pode se transformar concretizar-se 
em uma ação limitadamente assistencialista, um conjunto de 
atividades desconectadas de um projeto pedagógico.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um do-
cumento que define o conjunto progressivo de aprendizagens 
que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 
e modalidades da Educação Básica e visa à formação humana 
integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Na-
cionais da Educação Básica (DCN) (BRASIL, 2018) centrada em 
competências a serem desenvolvidas pelos alunos da educação 
infantil ao final do ensino médio.

A BNCC firma o seu compromisso com a educação inte-
gral afirmando que a Educação Básica deve visar à formação e ao 
desenvolvimento humano global, na sua dimensão intelectual, 
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cognitiva, e afetiva, de forma plural e singular, com processos 
educativos sintonizados com as necessidades e interesses dos 
estudantes (BRASIL, 2018). Os termos “competências” e “ha-
bilidades” ou equivalentes como “capacidade”, “expectativa de 
aprendizagem” ou “o que os alunos devem aprender”, ou seja, 
aprender a aprender, são ações necessárias para a aprendiza-
gem dos alunos, para desenvolver competências como princí-
pios de coletividade, reciprocidade, integralidade, espiritualida-
de e alteridade (BRASIL, 2018).

Para garantir o desenvolvimento de competências es-
pecíficas para cada componente curricular apresenta-se um 
conjunto de habilidades, as quais estão sujeitos os objetos de 
conhecimento (conteúdos, conceitos e processos). Na BNCC, 
competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades 
(práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para 
resolver problemas da vida cotidiana, para o exercício da cida-
dania (BRASIL, 2018).

Nas Escolas de Tempo Integral, as disciplinas da base co-
mum são as disciplinas comuns às escolas regulares como ciên-
cias, matemática, português, etc. As Metodologias de Êxito são 
disciplinas da parte diversificada, procedimentos teórico-meto-
dológicos que promovem a experimentação de atividades dinâ-
micas, contextualizadas e significativas, são o fazer pedagógico. 
São elas: Projeto de Vida (fazem os alunos refletirem sobre os 
seus projetos de vida), Práticas e Vivências em Protagonismo 
(estimulam os alunos a serem protagonistas de sua própria 
história), Eletivas (trabalham temas específicos com o lúdico 
de forma a reforçar estrategicamente pontos onde os alunos 
devem ser fortalecidos), Estudo Orientado (os alunos são esti-
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mulados a refletirem sobre o seu processo de aprendizagem) e 
o Pensamento Científico (Introdução à Metodologia e Pesquisa 
Científica), onde os alunos são estimulados a realizar pesquisas 
como ferramenta no seu processo de ensino-aprendizagem) 
(ICE, 2018). 

A pesquisa foi estimulada durante as aulas de Pensamen-
to Científico, como forma de refletir sobre o processo de ensi-
no/aprendizagem dos alunos e a atuação docente na ETI.

Além das disciplinas da parte diversificada, há ainda a 
figura do Professor Diretor de Turma (PDT). Nesta função, fi-
gura presente tanto nas Escolas de Tempo Integral do municí-
pio como do estado, um professor é escolhido para, se possível, 
acompanhar uma turma ao longo de todo percurso escolar, para 
desenvolver empatia e vínculo com os alunos, acompanhando-
-os de forma mais próxima, motivando-os no seu processo de 
ensino. Posto isso, este é mais um desafio aos professores que 
lecionam nas ETI’s e que demanda formações para desenvolver 
competências e habilidades bem específicas desta nova deman-
da.

Delors (2010) apresenta quatro pilares básicos para uma 
aprendizagem significativa os quais são: o aprender a conhecer 
(descobrir, construir e reconstruir o conhecimento), o apren-
der a fazer (relacionado ao trabalho, o trabalhar em equipe, 
desenvolvendo espírito cooperativo, de humildade e trabalho 
coletivo), o aprender a conviver (viver com os outros, em inter-
dependência, administrando conflitos e o aprender a ser (de-
senvolver sensibilidade, sentido ético/estético, a imaginação e 
o crescimento integral da pessoa). Desta forma a educação in-
tegral tem nos quatro pilares de Delors a sua base principal.
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Segundo a pedagogia da presença, a presença do pro-
fessor é imprescindível para o aprendizado dos estudantes. A 
ideia, possivelmente, está ligada ao ensino religioso (ordem dos 
maristas e salesianos), onde os estudantes têm autonomia para 
participar, mas com disciplina, estando vinculada ao sentido de 
“estar, estar próximo, estar com alegria, estar presente no mo-
mento oportuno (MENESES, 2001).

O docente deve apropriar-se destas tecnologias e utili-
zá-las de forma a alcançar os objetivos propostos pela política, 
inseridos na realidade do chão de sala de aula, com todos os 
seus conflitos, eis o desafio.

Segundo a pedagogia da presença, uma boa relação en-
tre professores e estudantes e a consecutiva construção desta 
proximidade, reflete-se na melhoria da qualidade do processo 
ensino/aprendizagem dos alunos, na forma de uma “presença 
educativa” (COSTA, 2019). Da mesma forma, se há uma desva-
lorização da profissão docente na perspectiva dos estudantes, 
este olhar desagregador desconstruirá a pedagogia da presen-
ça, afetando o processo ensino/aprendizagem dos alunos.

Este trabalho objetivou compreender os fatores da desva-
lorização docente e as dimensões do ser docente na perspectiva 
discente e justifica-se pela necessidade de se discutir a qualida-
de no ensino e a desvalorização docente na perspectiva discen-
te como um fator a ser superado para a melhoria da qualidade 
do ensino/aprendizagem dos alunos.

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada com uma média de 300 alunos, 
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em um período de um mês. Foram feitas perguntas objetivas e 
diretas, quantitativas e qualitativas, que abordavam as inten-
ções dos alunos em ter como projeto de vida o ser docente, as 
dificuldades inerentes à profissão e os possíveis fatores desmo-
tivadores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se que de uma média de trezentos alunos, ape-
nas quinze (5%) dos discentes referiram intenção de possuí-
rem como projeto de vida a possibilidade de serem docentes. 
Algumas causas que os alunos referiram para este resultado foi 
o estresse inerente à profissão, a precarização institucional e da 
docência enquanto profissional da educação (pois na perspec-
tiva dos alunos o professor não é valorizado/respeitado nem 
pelos próprios alunos, nem pela instituição (baixos salários e 
condições precárias de ensino) e perigos associados à profissão. 
Estes resultados mostram uma desvalorização do ser docente, 
na perspectiva dos alunos. Durante a pesquisa, os alunos refe-
riram a possibilidade de serem docentes apenas na esfera de 
ensino superior, o que também foi contabilizado na pesquisa.

Uma pesquisa complementar foi realizada quando estes 
dados foram consolidados. Perguntou-se: Será que os professo-
res desejariam ter outra profissão? Com relação aos professo-
res entrevistados (em um total de vinte), apenas três (15%) dos 
professores referiram desejar ter outra profissão. 

A pesquisa também mostrou-se positiva como uma re-
flexão da postura dos alunos com relação ao seu próprio en-
sino-aprendizagem, sua conduta em sala e sua parcela de res-
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ponsabilidade no seu processo ensino/aprendizagem. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 É inegável que há uma precarização do trabalho do-
cente com uma consecutiva desvalorização docente na perspec-
tiva dos estudantes. A pedagogia da presença possui sua in-
fluência positiva, contudo, este olhar precarizado do discente 
em relação ao docente pode constituir-se um problema para o 
educando, tornando a relação aluno/professor conflituosa, de-
vendo-se buscar a sua superação.
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CAPÍTULO 4

 O ENSINO DE MATEMÁTICA NO FUNDAMEN-
TAL II E A RUPTURA DOS PARADIGMAS DOS 

MÉTODOS TRADICIONAIS

Jaydson Rodrigues dos Santos1

1 INTRODUÇÃO

O ensino de matemática passa necessariamente por três 
vertentes e/ou processos que o constitui como parte integran-
te do currículo escolar, que são eles: formação docente, pla-
nejamento e prática pedagógica. O professor desta disciplina 
traz consigo crenças e valores desde a sua passagem pela escola 
como aluno. Por isso, sua prática se constrói principalmente 
através de processos de ensino e aprendizagem do quais ele 
acredita. 

O presente trabalho que tem como tema “O ensino de 
matemática no fundamental II e a ruptura dos paradigmas dos 
métodos tradicionais”, cuja prática docente atrela-se ao rom-
pimento da ludicidade do ensino nas séries iniciais, buscando 
preparar o aluno para novos desafios, tendo como principal 
foco, a logo prazo, sua inserção no ensino médio. 

Neste sentido, a questão deste trabalho ficou assim for-
1 Licenciado em Matemática - Instituto Federal do Ceará (IFCE) 2019, Especialista em ensino de 
matemática e física (Faculdade Cãndido Mendes), Professor de Educação Básica da rede municipal de 
Fortaleza (Ensino Fundamental II). Email: matematica.soparaloucos@gmail.com
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mulada: que contribuições os professores de matemática ofe-
recem para o processo de aprendizagem, quando optam rom-
per com metodologias tradicionais e promovem formas mais 
lúdicas de ensino? Diante deste problema podem-se enumerar 
algumas hipóteses: a) os alunos serão motivados a aprender 
mais e melhor; b) os alunos encararão a matemática como uma 
disciplina apaixonante; c) a ludicidade, os jogos e as tecnologias 
facilitam a aprendizagem do raciocínio lógico. 

A escola por muito tempo esteve presa a convicções e va-
lores do ensino tradicional e disciplinador. Embora se reconhe-
ça que disciplina é necessária para aprender, e especialmente 
matemática, isso não quer dizer que ensinar os alunos a pensar 
em aritmética, álgebra, geometria entre outros conteúdos de 
forma lúdica, eles aprenderão menos. 

Aqui se trata mais de romper paradigmas e buscar novas 
perspectivas de ensino, do que mesmo apoiar-se em “oba-o-
ba” ou “brincadeiras” em sala de aula como proferem o senso 
comum. Assim, “podem-se utilizar os jogos como um método 
facilitador de aprendizagem, ou seja, usá-los como uma ferra-
menta de trabalho” (ROSADA, 2013, p.13). E autora completa: 

A importância dos jogos no ambiente escolar resulta na 

interação dos alunos e respeito [...], resultando numa 

prática educativa e recreativa como instrumento educa-

cional, desenvolvendo assim o raciocínio lógico, físico e 

mental. A maioria dos alunos apresenta dificuldades na 

aprendizagem, sendo assim os professores devem procurar 

novas práticas pedagógicas para uma melhor assimilação 

do conteúdo (ROSADA, 2013, p.11). 
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Buscar desmistificar a ideia que a utilização de jogos 
como ferramenta de ensino de matemática somente é útil para 
os anos iniciais do Ensino Fundamental, é o que constitui a 
relevância do estudo. E ao mesmo tempo, mostrar que a ma-
temática no Ensino Fundamental II não pode ser este “bicho 
de sete cabeças” com fórmulas, regras e conceitos fechados em 
teorias. Nesta perspectiva, o trabalho tem como objetivo prin-
cipal, compreender as contribuições do ensino lúdico da mate-
mática para o ensino fundamental II, buscando demonstrar a 
ruptura com metodologias tradicionais, que visa unicamente 
motivar aprendizagens.

Dessa forma, para atingir a referida meta, optou-se por 
utilizar como procedimento metodológico a pesquisa biblio-
gráfica, com uma abordagem qualitativa. A pesquisa tem como 
base, os dados de literaturas da área já publicadas em meio 
físico ou eletrônico, onde foram escolhidos textos e artigos que 
versassem da temática em questão. E após a seleção minuciosa, 
os mesmos foram analisados, para fundamentar as discussões. 
Portanto, as concepções presentes neste texto foram de autores 
como: Araujo; Neta (2017), Brasil (1996), Brasil (2017), Costa 
et al. 2017), Kuhn (1978), Lopes; Trevisol; Corcetti (2012), Mar-
condes (1994), Passos; Nacarato (2018), Reis (2013), Ribeiro; 
Paz (2012); Rita (2013), Rodrigues (2017), Rosada (2013); Ro-
zal et al (2013), Whitaker (1999), etc. 

2  O ENSINO DE MATEMÁTICA ENTRE O TRADI-
CIONAL E O LÚDICO

 Para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2017), a 
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matemática é um conhecimento essencial para os alunos por 
dois grandes motivos: a sua aplicação na prática (realidade so-
cial) e o seu potencial para formar cidadãos críticos com res-
ponsabilidade social (BRASIL, 2017). Partindo dessa premissa, 
aprender matemática é necessário para viver em sociedade e 
formar-se como sujeito histórico-social. 

No entanto, para aprender matemática é indispensável 
contextos de aprendizagens favoráveis. Parece ser inevitável 
que ao longo do percurso escolar alguns alunos frustrem-se 
com os números, equações e situações problemas, resultante 
dos métodos escolhidos pelos professores, ou por crenças já es-
tigmatizada pela sociedade e por eles próprios. 

[...] há um mundo pulsando vida em nosso redor e há 

idéias matemáticas instigando e orientando nossas leitu-

ras a matemática que ainda se “ensina” nas escolas (pela 

maioria dos professores) tem preservado [...] fortes laços 

com idéias de fracasso escolar, [...] punição, impondo aos 

alunos uma obediência cega às definições, aos algoritmos, 

etc. (RUIZ; BELLINI, 2001, p. 12, apud, ARAÚJO, NETA, 

2017, p.50).

As dificuldades em aprender se apresenta para todos, mas 
para alguns estudantes, elas tomam formas voluptuosas quan-
do associadas ao fracasso, a avaliação classificatória, a punição 
etc.; ou seja, esses alunos passarão a demonstrar um desenvol-
vimento muito abaixo do que ele mesmo supõe ter. E quando 
motivado por crenças e métodos tradicionais de professores 
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que não reforçam positivamente os alunos (não acreditam ne-
les), é particularmente devastador o resultado desse processo 
de aprendizagem. Assim, Araújo e Neta (2017) expõem que: 

[...] o conhecimento matemático que se ministra nas salas 

de aulas é apresentado de forma tão estereotipada, formal-

izada e distante do significado e das condições de produção 

e aplicação desse conhecimento matemático, que dificil-

mente alunos e alunas podem adquirir o verdadeiro sen-

tido matemático. [...] seria melhor redefinir o verdadeiro 

sentido e objetivo do conhecimento matemático a ensinar 

na escola, que difere tanto do conhecimento matemático 

cotidiano como do científico. (GÓMEZ-GRANELL, 2002, 

p.28-29, apud, ARAÚJO; NETA, 2017, p. 53).

Ao concordar com o autor, aponta-se que o mesmo de-
monstra o que deve ser feito para romper os paradigmas dos 
métodos tradicionais no ensino de matemática – redefinir o 
verdadeiro sentido e objetivo do conhecimento matemático – 
ou seja, construir um ambiente de aprendizagem menos re-
ducionista, formal e distante da realidade da compreensão e 
aplicação desse conhecimento. 

Para Rozal e outros (2013), foi através das discussões 
acerca da Educação Matemática no Brasil dos anos 1950 e con-
sigo a fundação da Sociedad Brasileira de Educação Matemática 
(SBEM) em 1988, que novos horizontes surgem no que tange 
um novo olhar para o ensino da matemática, pois para os au-
tores citando Müller (2000), o pensamento matemático pelos 
alunos somente se consolidará quando a disciplina for explora-
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da de maneira criativa, crítica e contextualizada. Isto é, quando 
a ação e a metodologia forem repensadas, tomando com norte 
os objetivos e o tempo de fazer Educação Matemática, reforça 
o autor. 

E conforme Mendes (2006) citado por Rozal e outros 
(2013), educadores, filósofos e matemáticos reforçam que a 
concepção de matemática influi sobremaneira no que e como 
se ensina. Isso significa dizer que, as crenças e a formação do-
cente determinam a sua forma de conduzir sua prática, seja ela 
mais tradicional e formal, ou criativa e contextualizada. 

[...] Assim sendo, é desafiante abraçar a complexidade e o 

caráter multifacetado da matemática enquanto atividade e 

corpo de conhecimentos, pois se considerarmos que ela não 

permaneceu a mesma ao longo dos tempos, cada mudança 

nos seus aspectos mais essenciais a transforma constan-

temente em um sistema organizado, uma linguagem, um 

instrumento ou uma atividade cujas perspectivas refletem 

as questões emergentes dos meios social, cultural, político, 

econômico e científico de um modo geral. (MENDES, 2006, 

p.5, apud, ROZAL e outros, 2013, p.3).

Considerando este caráter multifacetado da matemática, 
pode-se então defini-lo como um processo de aprendizagens 
múltiplas, onde “[...] o lúdico consiste em uma importante e 
útil ferramenta responsável também pela saúde mental do ser 
humano e, por isso, é um espaço que merece atenção dos pais 
e educadores [...]” (RIBEIRO; PAZ, 2012, p.24). 

Com a ludicidade o aprendiz expressa-se de forma genu-
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ína, pois ela constitui como um espaço de direito para o exercí-
cio de relações afetivas, seja com o mundo, com o outro, ou com 
o objeto do conhecimento, assinala os autores. E o que se en-
tende por lúdico e ludicidade? Por lúdico entende-se como um 
adjetivo “que se refere a jogos e brinquedos”, segundo Bueno 
(2007, p. 480). E ludicidade é a “forma de desenvolver a cria-
tividade, os conhecimentos, através de jogos, música e dança. 
O intuito é educar, ensinar, se divertindo e interagindo com os 
outros” 2. 

O lúdico é a própria representação dos jogos e da diver-
são. Enquanto adjetivo, ele reúne uma série de características 
que definem com tal, contudo, reforça-se que o fato é, ser é/
tem brinquedo, brincadeiras e diversão é lúdico. É importante 
destacar o status que o lúdico ganha ao ser associado à apren-
dizagem, porque é uma forma de aceitar que por vezes a escola 
se torna rotineira, metódica e séria. 

Destacamos o lúdico como uma das maneiras mais eficazes 

de envolver o aluno nas atividades, pois a brincadeira é algo 

inerente na criança, é sua forma de trabalhar, refletir e de-

scobrir o mundo que a cerca [...] As técnicas lúdicas fazem 

com que a criança aprenda com prazer, alegria e entreteni-

mento, sendo relevante ressaltar que a educação lúdica está 

distante da concepção ingênua de passatempo, brincadeira 

vulgar, diversão superficial (DALLABONA; MENDES, 2004, 

p. 107).

É como este sentido de lúdico que os autores apresentam 
2  Fonte: Dicionário Informal. Disponível em:< http://www.dicionarioinformal.com.br> Acesso 
em: 20 jan.2021
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que se indica que: o ensino de matemática deve ser proposto 
como uma metodologia de ensino eficaz, levando os alunos a 
refletirem e descobrirem o mundo dos números com prazer e 
alegria. Portanto, a relação – ludicidade, ensino e aprendizagem 
é uma construção possível na escola, principalmente quando 
a prática pedagógica se legitima pelo aprender fazendo, como 
disse Gadotti (2000) ao se referir ao conceito de aprender na 
prática, que nasceu com John Dewey e Celestin Freinet. 

3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, JOGOS E AS TECNO-
LOGIAS.

Discorrer sobre práticas pedagógicas é incluir na discus-
são conceitos sobre o papel do professor e consequentemente 
de sua formação, principalmente sua relação com a escolariza-
ção dos alunos. Segundo o art.13 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) nº 9.394/96, cabem aos docentes entre outras 
incumbências: “[...] III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 
[...] V – ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional 
[...]” (BRASIL, 1996). 

É bastante esclarecedor que para ensinar o professor 
precisa dedicar-se à aprendizagem dos alunos; planejar, avaliar 
e formar-se. E quando o cerne da questão é a formação, pode-
-se inferir que este é um processo continuum de apropriação 
do conhecimento científico, social, cultural, histórico etc; que 
se dar em diferentes espaços e tempos. 
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Assim, conhecimentos e saberes relativos à profissão do-

cente não são constituídos somente nos espaços formais 

de formação, como o curso de licenciatura. Tampouco po-

dem ser considerados como acabados, nem imutáveis, uma 

vez que são apropriados e reconfigurados ao longo da vida 

do professor, nas relações que ele estabelece, inclusive, no 

desenvolvimento de atividades pedagógicas não formais 

(LOPES; TREVISOL; CORCETTI, 2012, p.707). 

É importante destacar dois aspetos essenciais no proces-
so formativo do professor, que condicionem a aprendizagem 
dos alunos: “[...] a organização das situações de ensino que 
possibilitem aprendizagens para alunos diferentes e de traje-
tórias pessoais e culturais diversas e a construção de conhe-
cimentos sobre o ensino dos diferentes componentes curricu-
lares” (MIZUKAMI, 2006, p.215). Neste sentido, toda prática 
pedagógica deve favorecer o desenvolvimento dos alunos, onde 
estas práticas são entendidas como encontro educativo entre 
professores e alunos, a partir de intencionalidades, sendo estas, 
premissas essenciais para que a prática seja pedagógica, afirma 
Franco (2016). 

E no que tange as metodologias mais lúdicas para o ensi-
no dos conteúdos de matemática, inúmeras literaturas da área 
apontam: os jogos artesanais, os jogos eletrônicos (os softwares 
educativos), dinâmicas de grupo, situações problemas, brinca-
deiras, entre outras. E o que torna essencial no uso desses mé-
todos é a abordagem que motiva os alunos a aprenderem de 
forma mais criativa, crítica e contextualizada, onde o prazer 
estimula decisivamente a construção do conhecimento. 
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No campo metodológico educacional e/ou matemático, 
estão de um lado, os céticos que veem o jogo apenas como re-
creação e prazer, mas do outro, estão os crédulos que atestam os 
jogos como suporte para adquirir conhecimento, e outros que 
vão além, que indicam ser o jogo preparação para vida adulta, 
um meio de aprender regras, afirma Reis (2013). 

A incorporação de jogos, brinquedos e brincadeiras “[...] 
na prática pedagógica podem desenvolver diferentes ativida-
des que contribuem para inúmeras aprendizagens e para a am-
pliação da rede de significados construtivos tanto para crianças 
como para os jovens” (POMPILIO; PARRA, 2015, p.6). Ou seja, 
ao promover ludicidade no espaço escolar e de sala de aula, 
o professor estará construindo na (para) criança/adolescente 
diversos sentidos do aprender, de forma que eles percebam a 
beleza de conhecer e desenvolver-se através de atividades prá-
ticas, interessantes e simbólicas. 

E no que se refere o uso da informática na matemática, 
ela é relevante para aprendizagem da leitura, escrita, da com-
preensão textual, para contar, desenvolver noções espaciais, 
entender gráficos etc.; assinala Borba e Penteado (2010) citado 
por Rozal e outros (2013). Nesta perspectiva, tem-se os softwa-
res com inúmeras possibilidades de jogos e aprendizagens, cujo 
feedback está preferencialmente no aspecto visual, como co-
menta Borba e Villarreal (2005) citado pelos mesmos autores. 

Os softwares educacionais têm a capacidade de realçar o 

componente visual da matemática atribuindo um papel im-

portante à visualização na educação matemática, pois ela 

alcança uma nova dimensão se for considerado o ambiente 
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de aprendizagem com computadores como um particular 

coletivo pensante (LÉVY, 1993, apud, ROZAL et al., 2013, 

p.6).

Portanto, quando os professores atentam-se por zelar 
pela aprendizagem dos alunos, bem como recuperar aqueles 
que demonstram baixo rendimento, eles buscarão alternativas 
metodológicas para além de aulas expositivas. Buscarão moti-
var a sala com atividades mais dinâmicas, midiáticas e tecno-
lógicas, ou seja, contextualizam os conteúdos matemáticos na 
realidade na qual os alunos estão inseridos – um mundo de 
jogos, softwares e ludicidade. 

4 METODOLOGIA

Pesquisar sobre o ensino de matemática e sua relação 
com a ludicidade no Ensino Fundamental II foi pertinente para 
se compreender a importância de um método mais lúdico para 
promover mais aprendizagem em menos frustações. Nesta 
perspectiva foi escolhida a pesquisa bibliográfica, que para Gil 
(2009) citado por Matias-Pereira (2012), tem como principal 
fundamento o diálogo com pesquisas científicas e conhecimen-
tos de pesquisadores já publicados. Além disso, a pesquisa teve 
a abordagem qualitativa como principal instrumento de diálo-
go entre os dados. 

Este tipo de pesquisa resguarda a incontestabilidade dos 
parâmetros de uma pesquisa séria. Conforme Fonseca (2002), 
a pesquisa bibliográfica por ser um levantamento de referen-
ciais teóricos, deve-se ter cautela com análise e seleção do ma-
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terial, pois ele determinará a qualidade do estudo, requerendo 
atenção do pesquisador para que o conteúdo não se reduza a 
operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, apud, FONSE-
CA, 2002). 

Buscaram-se então, materiais na base de dados como: 
Scientific Electronic Library Online (Scielo), Google Acadêmi-
co, legislação, textos e livros físicos. A busca se deu através dos 
seguintes descritores: ensino de matemática; jogos, o lúdico e 
o ensino de matemática; a formação de professores de mate-
mática etc. Realizaram-se leituras e fichamentos para filtrar as 
questões relevantes para tratar o objeto da pesquisa, e assim, 
dar qualidade a análise do conteúdo, uma vez que, segundo 
Moraes (1999), este tipo de abordagem analítica contribui com 
a interpelação escolhida, por compreender os significados do 
fenômeno estudado. 

Dito isto, apresenta-se a seguir alguns autores e estudio-
sos que compôs a construção das reflexões teóricas, bem como 
a análise e a interpretação dos dados: Araújo; Neta (2017), Bra-
sil (2016-2017), Costa (2017), Dallabona; Mendes (2004), Fran-
co (2016), Gadotti (2000), Lopes; Trevisol; Corcetti (2012), 
Mizukami (2006), Passos; Nacarato (2018), Pompilio; Parra 
(2015), Reis (2013), Ribeiro; Paz (2012), Rita (2013), Rodrigues 
(2017), Rosada (2013), Rozal et al (2013). 

5 RESULTADO E DISCUSSÕES

Com o intuito de responder a questão problema do estu-
do: que contribuições os professores de matemática oferecem 
para o processo de aprendizagem, quando optam romper com 
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metodologias tradicionais e promovem formas mais lúdicas de 
ensino? A análise dos dados será apresentada em dois blocos 
de categorias – práticas pedagógicas e formação docente; e o 
lúdico como ferramenta de aprendizagem. 

5.1 O ENSINO DE MATEMÁTICA: UM PERCUR-
SO ENTRE A FORMAÇÃO E A PRÁTICA PED-
AGÓGICA

Inicialmente é preciso registrar dois aspectos importan-
tes: o primeiro é que nem toda prática docente é considerada 
uma prática pedagógica, tendo em vista sê-la quando há inten-
cionalidades do professor para o encontro educativo entre ele 
e os alunos (FRANCO, 2016); o segundo, diz respeito ao fato 
de que toda prática docente ou pedagógica é constituída de um 
processo histórico sociocultural de formação, de desenvolvi-
mento pessoal e profissional e, de crenças e valores presentes 
durante a trajetória de vida do professor. 

Neste sentido, “[...] a prática docente deve ser orienta-
da de forma a levar os estudantes a elaborarem conceitos ma-
temáticos que se constituem como base para a continuidade 
de seus estudos e também construam ferramentas intelectuais 
[...]” (COSTA et al., 2017, p.720), para que eles sintam-se capa-
zes de interpretar a sua realidade, completa os autores. 

Observando estas finalidades, faz necessário uma mu-
dança no fazer Educação Matemática na escola pública, inves-
tir em métodos eficazes que esteja voltado para formar cida-
dãos críticos e reflexivos, que atendam os anseios da sociedade 
contemporânea. A título de exemplo, o Relatório do Programa 
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Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) da OCDE3 - 
Edição 2018, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)4 em 2019 reve-
laram que “[...] 68,1% dos estudantes brasileiros, com 15 anos 
de idade, não possuem nível básico de matemática, o mínimo 
para o exercício pleno da cidadania” (BRASIL, 2019). 

Segundo ainda Brasil (2019), mais de 40% dos adoles-
centes que fizeram a prova e que estão no nível básico do co-
nhecimento matemático, não são capazes de solucionar ques-
tões simples e rotineira. Ou seja, apenas 0,1% dos quase 11 mil 
alunos participantes apresentou nível máximo de proficiência 
em matemática, sendo o desempenho médio nacional foi de 
384 pontos (69º e 72º no ranking), para 489 pontos dos países 
da OCDE. 

O que isso significa? Qual é a relação dos referidos dados 
com este estudo? Bem, é de se pressupor que os dados apontam 
uma ineficácia da escola em cumprir sua função social – ensi-
nar. Quando não se privilegia uma metodologia assertiva, mais 
centrada em conceitos e menos vinculada a realidade social, o 
resultado é o qual se apresenta, como ressalta Costa e outros 
(2017): 

[...] a escola não está cumprindo com o seu papel, a par-

tir do momento em que privilegia somente a formação de 

conhecimentos conceituais. Além disso, índices de avaliação 

demonstram que estudantes não conseguem responder da 

3  Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE, é uma organização 
econômica intergovernamental com 37 países membros, fundada em 1961 para estimular o progresso 
econômico e o comércio mundial.
4  É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) que promove estudos, 
pesquisas e avaliações periódicas sobre o sistema educacional brasileiro, para subsidiar a formulação e 
implementação de políticas públicas para a área educacional.
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forma esperada as questões de avaliação matemática, sali-

entando a necessidade de buscar uma forma de ensino mais 

efetivo (NOGUEIRA, 2001; PAIS, 2001-2006; MARANHÃO e 

IGLIORI, 2003; PAVANELLO, 2004; SANTOS, 2008, apud, 

COSTA et al, 2017, p.721). 

É necessário ver outras formas de ensino, pois “um dos 
fatores que pode contribuir para a realidade apresentada refe-
re-se à formação inicial do professor” (ibidem), que por vezes 
faltam investimentos, é deficiente e não prepara o docente para 
práticas pedagógicas mais efetivas. E ainda se referindo aos re-
sultados do PISA/2018, o desempenho da escola pública é mais 
baixo ainda (314 pontos). Para Brasil (2019) “em termos de 
escolarização, os estudantes brasileiros estão três anos e meio 
atrás dos países da OCDE (489), quando o assunto é proficiên-
cia em matemática”. 

Para Passos e Nacarato (2018) outro aspecto que con-
tribui para o fato descrito, é a constituição de documentos de 
orientações educacionais, como a BNCC que vão na contramão 
do que os estudiosos entendem por Matemática e ensino. Pois, 
para as autoras, a essência do conhecimento matemático deve 
estar indissociável do trabalho docente, o qual possibilita ao alu-
no fazer matemática, produzi-la, construí-la, através de resolu-
ção de problemas desafiadores (PASSOS; NACARATO, 2018).

[...] O estudante deve ter a oportunidade de dialogar, for-

mular perguntas, elaborar hipóteses, exercitar conjecturas, 

realizar experimentações e procurar comprovações para 

encontrar a solução. Isso deve ocorrer em um ambiente 
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de comunicação de ideias e de negociação e produção de 

significados que vão sendo construídos nas interações es-

pontâneas que o ambiente permite. (ibidem)

Conforme as autoras, citando Nacarato, Mengali e Passos 
(2009), a prática docente “pressupõe certa dinâmica nas aulas 
de Matemática, em que alunos e professores precisam envol-
ver-se na atividade intelectual de produzir Matemática – ou de 
matematizar. Essa atividade que exige reciprocidade: não ape-
nas o professor é o sujeito ativo” (PASSOS; NACARATO, 2018, 
p. 127). 

Para Rodrigues (2017) citando Moreira e David (2010), 
a formação inicial de professores de matemática desconsidera 
importantes aspectos do cotidiano e de questões práticas da 
ação docente, resultando assim em uma dissociação entre o que 
docente aprende na universidade e sua prática, bem como num 
grave problema para sua profissionalização e para a aprendi-
zagem dos alunos. “[...] O professor deveria apresentar uma 
base sólida tanto dos conteúdos de sua especialidade quanto 
de diferentes abordagens pedagógicas que propiciem a criação 
de um ambiente de aprendizagem significativa” (RODRIGUES, 
2017, p.121).

Vale destacar que, por esta dissociação formativa e me-
todológica é perceptível na realidade escolar, especialmente na 
etapa do Ensino Fundamental II, professores de matemática 
que por não constituírem-se de uma base sólida de conteúdos 
e de abordagens pedagógicas efetivas, acabem por optar por 
uma metodologia formal, conteudista, estereotipada e vincu-
lada à punição e ao fracasso escolar, via práticas pedagógicas 
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tradicionais e saudosistas (os professores ensinam matemática 
como foram ensinados). 

Portanto, e na perspectiva Passos e Nacarato (2018), a 
prática educativa em Matemática é diversa, com vários cami-
nhos, que inclusive, podem ser questionados a todo tempo, 
uma vez que, podem apresentar resultados, mas também li-
mitações. Contudo, somente o professor, que sabe quem é sua 
turma, suas potencialidades e seus saberes, que precisa ser fle-
xível e autônomo para gerenciar tais eventos, escolher pela me-
lhor metodologia, principalmente a mais efetiva e motivadora 
de aprendizagens, e aqui se sugere o campo do lúdico, dos jogos 
e das tecnologias, como será apresentado a seguir. 

5.2 O LÚDICO E A RUPTURA DE PARADIG-
MAS NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM 
MATEMÁTICA

Para se compreender a inserção do lúdico de modo geral 
no ensino da matemática é preciso apresentar alguns concei-
tos, como os de: paradigmas, crise de paradigmas e ruptura/
mudança de paradigmas. Paradigma é aquilo que sujeitos de 
uma comunidade compartilham como um padrão a ser segui-
do, e ao adotá-lo, torna-o chave ou princípio para estruturação 
de uma ciência (KUHN, 1978). Já “Uma crise de paradigmas ca-
racteriza-se assim como uma mudança conceitual, [...] de visão 
de mundo, consequência de uma insatisfação com os modelos 
anteriormente predominantes [...]. A crise de paradigmas leva 
geralmente a uma mudança de paradigmas [...]” (MARCON-
DES, 1994, pp.17-18). E por ruptura de paradigmas na educa-
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ção, entende-se por toda construção de descontinuidade de um 
modelo, tanto no ambiente como nos contextos de aprendiza-
gem. 

Assim, a mudança de paradigmas se faz necessário, prin-
cipalmente porque por longos anos o paradigma vigente era o 
do ensino tradicional e obediente, onde se priorizava a memo-
rização e repetição, cujo professor assumia uma postura de po-
der e os alunos apenas de receptores (educação bancária – te-
oria freiriana). E no que tange a ruptura com as metodologias 
de ensino de matemática, elas são necessárias porque o modelo 
atual não responde mais as demandas de desenvolvimento e 
transformação social, assim quebram-se padrões e nasce novo 
paradigma, pois, “[...] uma série de novos aderentes alcança 
uma massa crítica, pode dizer-se que ocorreu uma mudança de 
paradigma” (WHITAKER, 1999, p.29).

Nesse sentido, pode-se dizer que, a utilização de jogos, 
de softwares educativos, das tecnologias, de dinâmicas e brin-
cadeiras em sala de aula no ensino de matemática é o novo 
paradigma da prática pedagógica, e porque não dizer, inovação 
pedagógica. Para Fino (2011) a inovação pedagógica não está 
na incorporação de instrumentos e/ou tecnologias, mesmo que 
elas possam suscitar isso, mas ela está presente nos contextos 
de aprendizagem que o professor é capaz de provocar, para jus-
tamente romper com o paradigma fabril (escola tradicional).

Os longos anos no ensino de matemática de 6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental II tem demonstrado que boa parte 
dos professores desta ciência tem pouco ou quase não utilizado 
ferramentas que criem um ambiente de aprendizagem signifi-
cativa. É notório que, quando os alunos migram do ensino fun-



Jaydson Rodrigues dos Santos | 101 

Série Saberes e fazeres da educação: volume 20

damental menor (sua relação se dava com um único professor 
polivatente) para ensino fundamental maior (onde sua relação 
se dará com vários professores, isto é, com polidocência) o con-
texto de aprendizagem mais lúdica perde sentido, dando lugar 
a práticas mais conteudistas e aulas expositivas, onde a sequên-
cia didática segue um padrão: chamada, apresentação de con-
teúdo, leitura do livro didático, exposição de conteúdo (explica-
ção de exemplos na lousa), resolução de exercícios e correção.

O que há de inovador ou promotor de aprendizagem nes-
ta prática? Nada. Parece que voltou-se no tempo, nas décadas 
de 1960 a 1990. Mas, esta prática está presente em muitas esco-
las públicas brasileiras em pleno século XXI, cujos professores 
acreditam ser eles os únicos detentores do conhecimento, e que 
por esse e outros motivos, alguns alunos apresentam indiscipli-
na (conversas paralelas, não ficam atentos a explicação, fazem 
uso do celular na sala de aula, etc.) e até mesmo se evadem ou 
são infrequentes, pois os conteúdos ministrados pelos profes-
sores com “lousa, giz (pincel) e saliva”, eles encontram aulas 
em sites de compartilhamento de vídeos ou blogs; mais criati-
vos, motivadores e até que explicam melhor. 

Por isso, os jogos como instrumentos ensino e aprendi-
zagem podem fazer toda diferença numa prática pedagógica, 
principalmente quando eles podem promover aprendizagem 
de forma prazerosa. “Os jogos matemáticos constituem-se uma 
atividade lúdica que mobiliza o indivíduo em uma determinada 
direção, proporcionando uma busca de soluções ou de formas 
de adaptação a situações problemáticas e, gradativamente, o 
conduz ao esforço voluntário” (RITA, 2013, p.13). 

O lúdico por natureza diverte e emana energia de positi-
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vidade no seu propósito comunicativo e pedagógico. Como téc-
nica pedagógica envolve alguns critérios essenciais para o de-
senvolvimento de algumas competências, como: “[...] a função 
de literalidade e não literalidade, os novos signos linguísticos 
que se fazem nas regras, a flexibilidade a partir de novas com-
binações de ideias e comportamentos, a ausência de pressão 
no ambiente, ajuda na aprendizagem de noções e habilidades” 
(RIBEIRO; PAZ, 2012, p.24). 

Fazendo uma análise dos documentos – Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (PCNs/1997-98) e Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC/2017)– somente os PCNS trazem em suas 
orientações com precisão sobre os jogos, conceituando-os e 
dando a eles finalidades essenciais para a aprendizagem. Já a 
BNCC os deixa em segundo plano, quando apenas os cita como 
recurso didático para reforçar a importância do uso da lingua-
gem simbólica, de representação e argumentação da matemá-
tica. 

Além dos diferentes recursos didáticos e materiais, como 

malhas quadriculadas, ábacos, jogos, calculadoras, planil-

has eletrônicas e softwares de geometria dinâmica, é im-

portante incluir a história da Matemática como recurso 

que pode despertar interesse e representar um contexto 

significativo para aprender e ensinar Matemática. Entre-

tanto, esses recursos e materiais precisam estar integrados 

a situações que propiciem a reflexão, contribuindo para a 

sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos 

(BRASIL, 2017, p. 296). 
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Embora contrariando a negação da BNCC/2017 para os 
jogos e a ludicidade em termos mais elucidativos, a mesma faz 
referência a eles como instrumento que precisam se integrar 
a prática pedagógica, propiciando aos alunos reflexões, siste-
matizações e formulações de conceitos. Ou seja, os jogos e os 
softwares constituem uma maneira atraente de aprender, de 
elaborar estratégia de resolução de problemas como descreveu 
os PCNs: quanto aos softwares, o professor precisa escolher 
aqueles em função de seus objetivos e de sua concepção de co-
nhecimento e aprendizagem, ou seja, distinguir aqueles que 
testam saberes e os que constroem saberes (BRASIL, 1997). Já 
o jogo é: 

[...] uma atividade natural no desenvolvimento dos proces-

sos psicológicos básicos; supõe um “fazer sem obrigação 

externa e imposta”, embora demande exigências, normas e 

controle. No jogo, mediante a articulação entre o conhecido 

e o imaginado, desenvolve-se o autoconhecimento [...] e o 

conhecimento dos outros [...]. Por meio dos jogos as cri-

anças [...] aprendem a lidar com símbolos e a pensar por 

analogia (jogos simbólicos) [...], tornam-se produtoras de 

linguagens, criadoras de convenções, capacitando-se para 

se submeterem a regras e dar explicações. Além disso, pas-

sam a compreender e a utilizar convenções e regras que 

serão empregadas no processo de ensino e aprendizagem 

[...]. Em estágio mais avançado, [...] aprendem a lidar com 

situações mais complexas (jogos com regras) e passam a 

compreender que as regras podem ser combinações arbi-

trárias [...] (BRASIL, 1997, p.35)
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Portanto, para finalizar a exposição sobre a importân-
cia de se quebrar o ensino engessado de matemática do ensino 
fundamental de 6º ao 9º ano, apresenta-se a seguir inúmeras 
vantagens da utilização de jogos no espaço escolar, e de modo 
geral, eles estimulam a observação, concentração, atenção, 
análise, exploração de possibilidades ao acaso e generalização, 
assinala Borin (1996) citada por Rita (2013). As vantagens es-
pecificas são: 

• A criança através do jogo obtém prazer e realiza um es-

forço espontâneo e voluntário para atingir o objetivo do 

jogo; 

• O jogo integra várias dimensões da personalidade: mo-

tora, afetiva, social e cognitiva; 

• Desenvolve a criatividade, a sociabilidade e as inteligên-

cias múltiplas; 

• Oportuniza ao aluno aprender jogar e participar ativa-

mente; 

• Enriquece o relacionamento entre os alunos;

• Reforça os conteúdos matemáticos já aprendidos; 

• Oportuniza a criança a lidar com frustrações e portar-se 

de forma sensata; 

• O aluno aprende a aceitar regras; 

• As crianças desenvolvem e enriquecem suas personal-

idades, tornando-os mais participativos e espontâneos 

perante os colegas de classe; 

• Aumenta a interação entre os alunos participantes;

• Através do jogo podem-se detectar os alunos que es-

tão com dificuldades reais, verificando os que tiveram 



Jaydson Rodrigues dos Santos | 105 

Série Saberes e fazeres da educação: volume 20

maior dificuldade em assimilar os conteúdos nos jogos 

(BORIN, 1996, apud, RITA, 2013, p.14).

O principal objetivo que autora apresenta e se justifica 
para recomendar a utilização de jogos no ensino da matemáti-
ca é o fato deles estimularem/motivarem o gosto de aprender 
matemática (despertar o interesse), rompendo aquele padrão 
paradigmático da rotina da sala de aula tradicional, uma vez 
que, o jogo representa também uma “[...] conquista cognitiva, 
emocional, moral e social para a criança e um estímulo para o 
desenvolvimento do seu raciocínio lógico” (BRASIL, 1997, p.36).

É preciso esclarecer que, quando o professor utiliza o lú-
dico de maneira geral como recurso de sua prática pedagógica, 
ele estará promovendo um ambiente de aprendizagem agra-
dável, que por meio deste contexto, explora conceitos, reforça 
conteúdos, avalia saberes já adquirido e, sobretudo, desenvolve 
a autoconfiança do aluno, assinala Rita (2013). Mas, isso não 
significa dizer que as estratégias “menos lúdicas” não favore-
çam as mesmas competências e habilidades, ainda que, esta 
possibilidade seja bem remota. Enfim, a matemática precisa 
vestir-se mais de alegria, do que se apresentar com aquele es-
tereótipo de monstro do passado. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola por natureza é um espaço de construção de co-
nhecimento, sendo sua principal função social ensinar com 
excelência, para que alunos aprendem os conteúdos cultural-
mente construídos e passam a exercer de fato sua cidadania. 
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Para tanto, é necessário que os professores estejam preparados 
e conscientes deste papel, promovendo um ambiente de apren-
dizagem e socialização. 

E, especialmente no ensino de matemática, os professo-
res precisam ser capazes de promover contextos de aprendiza-
gem significativa, sem traumas e punições, características car-
regadas por anos pela matemática. Assim, romper este velho 
paradigma de aulas tradicionais, punitivas e formais é função 
do professor que dar créditos a outras ferramentas de ensino, 
como os jogos, os softwares, as tecnologias e as dinâmicas de 
grupo.

Atualmente já não é suficiente as aulas expositivas, exer-
cícios e correção; pois os jogos tem um aspecto relevante e pe-
culiar – o desafio, que provoca, interessa e dar prazer ao apren-
dente. Por isso, respondendo a questão-problema do estudo, 
sobre quais contribuições o lúdico traz para o ensino de mate-
mática, pode-se indicar que a motivação para aprender mais 
e melhor é a principal delas, seguida de construção do pensa-
mento lógico, a criação, superação de obstáculos cognitivo e 
psicoemocionais e liberdade em aprender. 

Portanto, pode-se concluir onde há professores que rom-
pe com dogmas, crenças e métodos obsoletos, haverá mais 
aprendizagem. Onde há alunos motivados, incentivados a pen-
sar, criar e tem prazer em estudar, haverá mais aprendizagem. 
Onde há metodologias (jogos), midiáticas ou artesanais, ou tec-
nológicas (softwares ), que propiciem um ambiente lúdico de 
construção de conhecimento matemático, haverá mais apren-
dizagem. E o Ensino Fundamental II é uma etapa escolar que 
precisa romper com o ensino tradicional de matemática, onde 
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o amadurecimento dos alunos não significa que eles precisam 
aprender com menos criatividade, motivação e prazer. Dessa 
forma, sugere-se que, os jogos façam parte da cultura esco-
lar em todo percurso do ensino fundamental, cabendo ao pro-
fessor avaliar e analisar quais utilizar, como utilizar e quando 
utilizar, e, até mesmo mesclar o ensino entre os métodos mais 
formais e mais atrativos. 
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CAPÍTULO 5

 REFLEXÕES SOBRE A PEDAGOGIA DA 
PRESENÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Emanuela Vieira de Oliveira1

1 INTRODUÇÃO

As relações estabelecidas dentro do universo escolar en-
tre o professor e o aluno representam o foco deste trabalho. 
Desse modo, realizaremos uma discussão a respeito da chama-
da Pedagogia da Presença e sua importância para o desenvolvi-
mento integral do aluno. 

Opondo a presença a rigidez e hierarquia da escola tradi-
cional, buscamos novas formas, novas abordagens que orien-
tem melhor o desenvolvimento do educando. Tendo em vista 
que o aluno não está na escola para obter apenas o conheci-
mento universal através das aulas da grade curricular comum, 
mas que também necessita formar-se enquanto um cidadão 
responsável pela sociedade em que vive, sabendo lidar com suas 
emoções, tornando-se solidário e empático com os demais.

Mas do que desenvolver o lado cognitivo do aluno se faz 
necessário ao professor saber desenvolver o aspecto afetivo e 
, emocional dos educandos. É necessário partimos para uma 
1 Licenciada em história (UFC), Graduada em pedagogia (Faculdade excelência), Especialista 
em política e gestão educacional (Faculdade Kurios), Especialista em educação infantil (Faculdade Plus)
Professora da rede municipal de Fortaleza. (E-mail: emanuela1991@gmail.com).
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ampla reflexão sobre o tipo de cidadão que a escola está for-
mando hoje, sobre o tipo de escola que temos e qual queremos 
ter.

Mais do que apenas apontar os problemas, se faz impres-
cindível que busquemos igualmente encontrar soluções viáveis 
que melhorem de forma positiva e definitiva a educação em 
todos os seus segmentos. 

Pensando nisso, foi desenvolvido um modelo de escola 
de tempo integral pelo Instituto de Corresponsabilidade pela 
Educação, ICE, no estado de Pernambuco que mais tarde foi 
adotada pelo município de Fortaleza em sua rede pública de 
ensino. Tal modelo traz inovações no formato de educação in-
tegral lançando novas premissas como o protagonismo juvenil 
e a pedagogia da presença. 

Pretendemos aqui, apontar a importância da pedagogia 
da presença para as instituições de ensino, para isso realizare-
mos uma pesquisa em uma das escolas de tempo integral do 
município de Fortaleza localizada em uma região periférica da 
cidade. 

O presente trabalho justifica-se no fato de ser a pedago-
gia da presença um meio importante encontrado para refletir 
sobre as práticas docentes, a relação entre professor e aluno, o 
modelo de escola que queremos e o cidadão que pretendemos 
formar. Temas que precisam ser amplamente discutidos para 
que possamos, enquanto educadores, contribuir para a forma-
ção integral do educando.

A problemática deste trabalho se refere à discussão do 
quê é essa pedagogia da presença e como ela pode contribuir 
para o desenvolvimento integral do ser. Tem como objetivos 
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discutir o que é pedagogia da presença e sua importância na 
relação professor-aluno, no ambiente escolar e na formação in-
tegral do ser. 

Levantamos ainda um debate relacionando a Pedagogia 
da Presença ao projeto Diretor de Turma, que implementado 
inicialmente na rede estadual de ensino foi replicado nas esco-
las municipais de Fortaleza, a fim de garantir um acompanha-
mento menos generalizado do estudante. 

2 PEDAGOGIA DA PRESENÇA

Ao refletirmos sobre a educação brasileira no momento 
presente, percebemos de forma clara que a escola cada vez me-
nos consegue cumprir seu papel que é o de formar cidadãos. 
Torna-se habito cotidiano o relato de violência - física, psico-
lógica, verbal - contra os educadores, principalmente da rede 
pública. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da educação (lei 
9394/96) em seu artigo segundo, a educação antes de ser um 
dever do estado, é um dever da família, portanto é impossível 
pensarmos que a solução de tal problema passa apenas pelo 
ambiente escolar. Torna-se necessário uma forte união entre 
família e escola para que a educação tenha sucesso. A família 
precisa estar mais presente na escola e na vida do educando.

Outro fator imprescindível para a resolução desses pro-
blemas é a postura docente. Faz-se necessário aos professores 
repensarem sua prática, principalmente do ponto de vista da 
formação integral do ser. Fazer com que os educandos adqui-
ram os conhecimentos da base curricular comum não pode ser 
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o único objetivo da escola. É preciso formar o cidadão de forma 
integral e não apenas formar seu pensamento cognitivo.  

É neste ponto que apresentamos a Pedagogia da Presença 
como um recurso indispensável a resolução dos problemas 
apresentados. Tal proposta abre caminhos para se alcançar à 
formação integral do ser. 

Antônio Carlos Gomes da Costa, ao trabalhar com me-
nores infratores percebeu que as estratégias utilizadas não fa-
voreciam a recuperação dos indivíduos. Entendeu que era ne-
cessário um novo tipo de abordagem para que se alcançasse o 
objetivo de ressocializar esses jovens. Ele então passou a utili-
zar a Pedagogia da Presença como mecanismo de aproximação 
com esses adolescentes em recuperação, para que assim pudes-
se entendê-los de fato e ajudá-los a se reintegrar socialmente.

A presença para a qual nos chama Costa, não é no senti-
do de substituição da família. O professor não irá substituir os 
pais na educação dos filhos. O papel do educador aqui é auxiliar 
a família e ser importante na vida do educando. 

Ser presente não significa que o professor deva se igualar 
ao aluno, pelo contrário, o professor deve se tornar uma refe-
rencia de autoridade para o estudante ao mesmo tempo em que 
se mostra aberto para escutá-lo e orientá-lo em suas questões.

Síveres abordou a pedagogia da presença sob as pers-
pectivas da antropologia, epistemologia e pedagogia. E pôde 
constatar que a presença é algo essencial ao processo de ensi-
no-aprendizagem, e que quando o professor se faz presente na 
vida do aluno, tal processo alcança sua plenitude. 

A pedagogia da presença, no processo educativo, é com-
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preendida com base na dinâmica do ser, pensar e agir e, 

nesse sentido, é possível assegurar a importância de a 

presença se caracterizar como um exercício constante da 

condição humana, um percurso contínuo de construção 

das ciências e, como tal, impacta um projeto de ensino e 

aprendizagem. (SÍVERES, 2015, p. 81)

A presença faz parte das interações sociais, sua utilização 
como método de ensino busca humanizar as relações e causar 
maior empatia e colaboração entre as partes. É necessário que 
o professor não se mostre ao aluno como um ser inatingível, 
incapaz de lhe prestar auxílio ou lhe dar qualquer tipo de aten-
ção. Ao professor não cabe a figura do amigo ou do pai, mas a 
do orientador que estará presente quando o aluno necessitar 
de ajuda para além da sala de aula. 

Essa relação humanizada se apresenta como uma tenta-
tiva de desconstruir os padrões tradicionais de educação, tra-
zendo a luz novas questões que perturbam o meio escolar bem 
mais que o desempenho acadêmico dos alunos. Não se pode 
mais pensar em escola como um lugar onde o estudante irá 
adquirir apenas o conhecimento cientifico básico. A escola é o 
meio mais comum de socialização dos jovens, a pergunta que 
nos cabe fazer é: como essa socialização esta sendo construída? 
Não é raro vermos casos de evasão, violência, bullying, baixo 
desempenho escolar. A proposta da pedagogia da presença sur-
ge para repensar esses eventos e tentar resolvê-los de forma 
colaborativa.  

A presença do outro demanda o acolhimento e a disposição 
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da parte de quem acolhe para entrar numa relação, e tal 

relacionamento não se estabelece, porém, por meio de 

atividades simétricas, ancoradas numa relação contratual 

ou instrumental, mas por meio de atitudes assimétricas, 

pautadas pela vulnerabilidade e pela alteridade. A presença 

se torna, nesse caso, uma dimensão essencial do relacion-

amento humano, quando é valorizada como uma possibili-

dade de interação e cooperação. (SÍVERES, 2015, p. 85)

Paulo Freire é outro grande autor que nos leva a refletir 
sobre a importância da presença, bem como sobre nossa prati-
ca enquanto professores. “A espécie humana se torna presença 
com o mundo na mesma dinâmica em que o mundo se torna 
presença nele. Humanizando o mundo, a espécie humana se 
humaniza” (REDIN, 2010, p.327). De uma escola com praticas 
mais humanas é do que precisamos. Nossos alunos precisam 
ser mais que números em uma lista de frequência. Cada um 
com suas histórias de vida, suas frustrações, medos e sonhos 
precisam ser ouvidos e acolhidos. “[...] formar é muito mais do 
que puramente treinar o educando no desempenho de destre-
zas” (FREIRE, 1998, p.15). 

“O professor autoritário, o professor licencioso, o profes-
sor competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, 
o professor amoroso da vida e das gentes, [...] nenhum desses 
passa pelos alunos sem deixar sua marca” (FREIRE, 1998, p. 
73). O professor torna-se referencia para o aluno desde o pri-
meiro contato, da primeira interação. O fato de se manter dis-
tante, frio, desinteressado não irá torná-lo menos significativo 
na vida do aluno.  



118 | Apontamentos críticos sobre educação e sociedade: saberes científicos do magistério

Editora Via  Dourada

Saber estar presente implica também em saber se man-
ter distante. Não se pode estabelecer com o aluno uma rela-
ção de dependência emocional, cheia de vícios, chantagens. É 
necessário estar constantemente atento para que o jovem não 
confunda a presença do professor com uma interação afetiva 
estranha a finalidade de tal pedagogia. E que o professor não 
se envolva a tal ponto que não consiga mais ajudar o aluno. 
A distância torna-se fundamental para que o docente consiga 
analisar a situação que o estudante esteja envolvido e, de forma 
coerente e humanizada, encontre soluções adequadas. 

A pedagogia da presença nos lança como proposta a re-
avaliação da pratica docente e do papel do professor. Ela nos 
convida a conhecer melhor nossos alunos, suas historias de 
vida, seus anseios, desejos, e nos oferece a oportunidade de 
sermos a mudança na vida de alguém. Tornar-se presente para 
humanizar as relações no âmbito escolar e melhorar a realida-
de estudantil.

A educação se mostra como o caminho principal para en-
contrarmos a solução para os problemas que acometem nossa 
sociedade. É através dela que podemos criar ações e estratégias 
para melhorar o convívio social entre os indivíduos. Torna-se 
imperativo a correta socialização dos jovens dentro das esco-
las, para que possam interagir de forma adequada dentro da 
sociedade em que habitem. A escola precisa estar ciente de que 
seu dever de construção de um mundo melhor, mais solidário, 
passa pela forma como conduzirá as relações entre todos os 
seus membros. 

É na escola que os indivíduos terão suas primeiras 
experiências de interação social fora do âmbito familiar, e tais 
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relações deixarão marcas profundas por toda sua existência. 
“A Educação Integral constitui, nesse contexto, ação estratégica 
para garantir o desenvolvimento pleno das crianças e adoles-
centes, sujeitos de direito que vivem uma contemporaneidade 
marcada por intensas transformações [...] “(SANTOS, 2016, 
p.17). 

A educação integral a que nos referimos aqui, não diz 
respeito ao tempo em que o aluno passará na escola, mas sim 
a formação integral do ser. A escola de tempo integral antes de 
ter como objetivo aumentar o tempo de permanência do estu-
dante na escola pretende ampliar nele todas as suas potenciali-
dades, permitindo um desenvolvimento completo do ponto de 
vista social, intelectual, artístico, emocional.

Esse modelo de escola pretende colaborar na construção 
de um ser humano solidário, competente, autônomo, protago-
nista de sua vida e atuante em sua comunidade. Um ser crítico, 
que contribua para melhorar o meio em que vive. 

A pedagogia da presença nos leva a uma reflexão sobre 
a forma de se relacionar com o outro. Como bem nos alertou 
Freire o professor não pode perder sua autoridade frente aos 
alunos, mas também não pode permitir que essa autoridade 
se transforme em autoritarismo. A pedagogia da presença não 
pretende colocar aluno e professor no mesmo nível hierárquico, 
mas sim estabelecer relações mais humanas e afetuosas entre 
eles com o intuito de promover uma educação verdadeiramen-
te integradora. 

O professor educa também através do exemplo, dos pe-
quenos gestos, de palavras de incentivo. “A educação começa 
pelo exemplo do educador ao mostrar seu ‘jeito de ser’ aos edu-
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candos e dar testemunho prático de suas convicções político-fi-
losóficas” (REDIN, 2010, P. 118). Ao se importar, ao demonstrar 
interesse pela vida do aluno, o professor poderá estar abrindo 
uma porta que levará a um desenvolvimento muito mais que 
intelectual do jovem, mas também moral, ético.

Para que isso ocorra precisamos ressaltar a importância 
do diálogo. Será que o modelo de escola que temos hoje real-
mente escuta o jovem? Incentiva sua participação? Permite que 
expresse suas ideias? 

Podemos afirmar com clareza que uma das maneiras 
mais seguras de aproximação com os jovens é através da escu-
ta. Neste momento em que eles tentam encontrar seu lugar de 
fala no mundo, a escola precisa mostrar-se aberta a ouvir. 

Para Freire “não é falando aos outros, de cima para bai-
xo, sobretudo, como se fossemos os portadores da verdade a 
ser transmitida aos demais, que aprenderemos a escutar, mas é 
escutando que aprendemos a falar com eles” (FREIRE, 1998, p. 
127). O autor deixa claro que o professor não pode se apresen-
tar ao aluno como dono da verdade absoluta, restringindo as-
sim os sonhos e opiniões do educando. O professor não deve se 
encher de um autoritarismo estranho ao real sentido do que é 
educar, e assim podar o senso crítico de seus alunos, submeten-
do-os a verdades que não são suas. Antes de falar, o professor 
precisa ouvir. “Somente quem escuta paciente e criticamente o 
outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise de 
falar a ele” (FREIRE, 1998, p. 127). 

A partir do momento que conseguimos estabelecer o di-
álogo com o aluno, e estruturar uma relação de confiança, con-
seguimos por em pratica as outras premissas da pedagogia da 
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presença que são a reciprocidade e o compromisso.
Síveres, ao argumentar sobre a importância do dialogo 

na educação, faz uma profunda crítica a sociedade contempo-
rânea, que dominada pelas novas tecnologias, perdeu sua ca-
pacidade de dialogar. Ressalta ainda a grande dificuldade que 
existe dentro do meio educacional de se estabelecer diálogos, 
prevalecendo o monologo, o discurso e a preleção. 

Segundo o autor, essa tendência para o discurso sempre 
existiu na história da humanidade, mas o que se pode obser-
var em face dessa nova sociedade é uma grande inabilidade 
para o dialogo. “Para desenvolver essa capacidade de diálogo, é 
necessário ouvir o outro, entrar em conversação e procurar o 
entendimento pela confiança recíproca “(SÍVERES, 2015, p.31). 
Para Síveres, a relação dialogal é um importante desígnio para 
propor a pedagogia da presença. 

3 A PEDAGOGIA DA PRESENÇA NA ESCOLA DE 
TEMPO INTEGRAL

Para atender a meta de número 6 do Plano de Educação 
Nacional (PNE) - pelo menos 50% das escolas públicas deverão 
se adequar ao modelo de tempo integral até 2024 -, a prefeitura 
municipal de Fortaleza, no estado do Ceará, passou a construir 
mais escolas de tempo integral e consequentemente ampliar 
a oferta de vagas. Em parceria com o Instituto de Correspon-
sabilidade Pela Educação (ICE) a Prefeitura lançou a proposta 
de escola de tempo integral apresentando um currículo dife-
renciado das escolas de tempo regular, bem como uma nova 
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metodologia, um novo modelo pedagógico e um novo modelo 
de gestão escolar. 

O modelo pedagógico apropriasse de quatro princípios 
básicos: o protagonismo juvenil, a educação interdimensional, 
a pedagogia da presença e os quatro pilares da educação, defi-
nidos por Delors, aprender a ser, aprender a conviver, aprender 
a fazer e aprender a aprender. 

Para além de dar apenas a formação escolar básica, en-
sinando as letras e a matemática, as escolas de tempo integral 
se propõem a ampliar o universo do aluno lhe ensinado regras 
de convivência, a ser proativo na sociedade e protagonista da 
sua vida. Este modelo escolar permite que o aluno projete seu 
plano de vida, percebendo o mundo como um lugar repleto de 
oportunidades que estão ao seu alcance. 

Através do exercício do protagonismo juvenil, os jovens 
podem desenvolver as competências e habilidades deles exigi-
das bem como ter uma base mais sólida para a realização de 
seus projetos de vida. A escola de tempo integral busca, através 
do protagonismo, a formação de jovens autônomos, solidários 
e competentes, que estarão aptos a vencer os desafios impostos 
pela sociedade contemporânea.

Dentro das escolas de tempo integral a pedagogia da pre-
sença deve ser colocada em prática cotidianamente. Através de, 
como denominou Costa, pequenos nadas, como um bom dia, 
um sorriso, um gesto que demonstre simpatia, o aluno vai se 
abrindo e se descobrindo, e, ao se encontrar, ele finalmente en-
contrara maturidade suficiente para enfrentar a vida e atuar de 
forma solidária na sociedade.

Através da prática da pedagogia da presença a escola 



Emanuela Vieira de Oliveira | 123 

Série Saberes e fazeres da educação: volume 20

mostra ao individuo que ele tem valor, que seus sonhos e pro-
jetos importam para alguém, que ele pode fazer a diferença no 
mundo.

Para auxiliar a atuação dessa pedagogia dentro das es-
colas de tempo integral do município de Fortaleza, foi criado o 
Projeto Diretor de Turma, que, apesar de ser um projeto vindo 
do exterior2, esta sendo bem adaptado para realidade brasileira.

O PDT surgiu como uma alternativa para a desmassifi-
cação do ensino. Dentro da proposta de formação interdimen-
sional e da pedagogia da presença, o professor que adere ao 
projeto deve se responsabilizar por um acompanhamento mais 
próximo de uma determinada turma. 

O Projeto Diretor de Turma pode ser corretamente con-
siderado como uma ferramenta necessária à prática da Pedago-
gia da Presença dentro das escolas de tempo integral, tendo em 
vista que, compartilhando da mesma filosofia de tal pedagogia 
tenta ver o aluno em sua individualidade. Além de estreitar os 
vínculos entre professor e aluno e professor e família.

Para melhor averiguar a atuação da Pedagogia da Presen-
ça na escola de tempo integral, realizamos uma pesquisa quan-
titativa e qualitativa, utilizando como procedimento o estudo 
de caso visto que “os exemplos mais comuns para esse tipo de 
estudo são os que focalizam apenas uma unidade” (GERHAR-
DT, 2009, p. 39), no caso uma das escolas da rede municipal de 
ensino de Fortaleza.

A escola escolhida para a realização do presente estudo 
esta localizada no bairro Paupina, e atende crianças de pelo 
menos oito comunidades adjacentes e algumas do município 
2  O Projeto Diretor de Turma foi originalmente criado pelo governo de Portugal, e implantado 
nas escolas da rede pública do país. Apenas em 2007, o modelo foi trazido para as escolas cearenses. 
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vizinho, Eusébio, com o qual faz fronteira.
Para a realização do presente estudo foi elaborado um 

pequeno questionário contendo seis questões objetivas com o 
intuito de avaliar a importância da Pedagogia da Presença no 
convívio escolar diário. Ao todo participaram voluntariamente 
181 alunos, das turmas de sexto ao nono ano. As respostas das 
questões foram organizadas em forma de gráficos para facilitar 
a reflexão sobre os resultados alcançados. 

A primeira pergunta se refere à avaliação pessoal sobre a 
presença exercida pelos professores junto aos alunos. É válido 
ressaltar que os alunos, ao optarem pelo modelo da escola de 
tempo integral, passam pelo que chamamos de semana de re-
cepção ou acolhimento onde aprendem sobre os princípios que 
norteiam esse modelo de escola. 

Ao observar o gráfico constatamos que a grande maio-
ria acha importante a presença de seus professores durante o 
cotidiano escolar. A presença educativa, realizada de forma in-
tencional, é observada pelos alunos que percebem o professor 
como alguém apto a ajudá-los, que apesar de possuir a autori-
dade própria do cargo, não reduz os alunos a números e esta-
tísticas. 

A segunda pergunta nos leva a refletir sobre o estreita-
mento das relações entre alunos e professores nas escolas de 
tempo integral. Novamente, a maioria considera que na esco-
la de tempo integral o relacionamento professor aluno é mais 
próximo, podemos concluir assim que os professores da escola 
alvo deste estudo estão conseguindo colocar em pratica a peda-
gogia da presença de forma satisfatória, já que os alunos conse-
guem percebê-la e principalmente dar importância a ela.
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As perguntas 03, 04, 05 e 06 estão direcionadas a avalia-
ção do professor diretor de turma. É necessário ressaltar que 
não é o mesmo professor que exerce esta função em todas as 
turmas da escola, mas sim cada turma possui um PDT diferen-
te. 

Torna-se válido ainda levantar a questão de que a maioria 
destes alunos entrou em contato com o projeto recentemente, 
e que a maioria dos professores que aceitaram participar tam-
bém. Portanto as informações obtidas referem-se às primeiras 
impressões provocadas pelo projeto dentro da escola.

   O gráfico da pergunta 03 nos mostra claramente que o 
impacto causado pela atuação do Diretor de Turma dentro da 
escola é extremamente positivo. Esse fato nos sugere que de 
forma geral o Projeto Professor Diretor de Turma foi bem rece-
bido pelos alunos e está cumprindo seu objetivo de desmassifi-
cação do ensino através de relações mais humanizadas. 

As perguntas 04, 05 e 06 partem de uma perspectiva 
mais individualizada da relação que o aluno estabeleceu com 
seu professor diretor de turma. Elas abordam questionamen-
tos sobre como eles observam e sentem a interação do profes-
sor com a turma e com eles mesmos. 

Nessas questões podemos ver um conflito maior nas opi-
niões dadas. Não existe mais uma maioria absoluta dos resulta-
dos nos gráficos apresentados referentes a estas questões. Po-
demos atribuir a isso o caráter mais pessoal dos questionamen-
tos, que acabam expondo as relações de forma mais intima, ao 
contrario das primeiras perguntas que são mais generalizantes.

A quarta questão levanta a problemática da relação com 
a turma. Ressaltamos novamente que cada turma possui um 
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PDT diferente, portanto cada uma possui relações diferentes 
com seus respectivos diretores de turma. 87 alunos considera-
ram a relação excelente, enquanto 66 consideraram razoável. É 
válido observar que apenas 16 alunos consideraram a relação 
ruim.

A pergunta de numero 05, que se refere a relação do PDT 
com o aluno em particular, apenas 17 alegaram ser ruim a rela-
ção, enquanto 95 a consideraram excelente. 

Na pergunta 06, que se refere à segurança nas relações 
com o PDT, 112 alunos, ou seja, a maioria considerou que sim. 
Esses números nos explicitam que, partindo do ponto de vis-
ta da Pedagogia da Presença, o Projeto Diretor de Turma está 
sendo executado, de modo geral, de forma adequada e positiva, 
sendo bem recebido e bem avaliado pelos alunos.

Considerando que as propostas da Pedagogia da Presen-
ça e do Projeto Professor Diretor de Turma estão sendo postos 
em práticas a um curto período de tempo na escola estudada, 
podemos observar que de modo geral estão sendo bem execu-
tadas e principalmente bem recebidas pelos alunos, que come-
çam a ser vistos como seres individuais, com sonhos e objetivos 
na vida que podem ser alcançados com a ajuda da escola.

Podemos afirmar então que o Projeto Diretor de Turma 
complementa de forma adequada os objetivos da Pedagogia da 
Presença, possibilitando assim o desenvolvimento integral do 
ser. 

A escola de tempo integral alcança seus objetivos ao per-
ceber no aluno conquistas maiores do que apenas as acadêmi-
cas. Ao desenvolver-se em todos os aspectos, o aluno consegue 
adquirir capacidades que irão torná-lo um cidadão que trans-
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forma de maneira positiva a sociedade em que vive.
A proposta da escola de tempo integral em formar um 

jovem solidário, autônomo e protagonista só poderá ser alcan-
çada se a prática pedagógica for aplicada para além da sala de 
aula.

O modelo proposto pela escola de tempo integral adota-
do pelo município de Fortaleza exige do professor que repense 
sua prática e se abra a novas perspectivas educacionais. Por 
isso, é também chamada de escola da escolha. Todas as pessoas 
que dela fazem parte escolheram estar ali. 

A Pedagogia da Presença torna-se fundamental para que 
os objetivos propostos pela ETI sejam alcançados. Através do 
entendimento que o aluno não é só mais um número estatís-
tico e esta ali para construir sue projeto de vida, a presença 
educativa se faz necessária para que ele consiga encontrar seu 
caminho.

Como bem nos alertou Freire, “às vezes, mal se imagina o 
que pode passar a representar na vida de um aluno um simples 
gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente 
insignificante valer como força formadora ou como contribuição 
à do educando por si mesmo” (FREIRE, 1998, p. 47). 

Estar presente propositalmente é o desafio lançado ao 
professor da escola de tempo integral. Dar a essa presença um 
teor educativo, fazendo com que o aluno se descubra e pas-
se a atuar de forma significativa na comunidade tornando-se 
protagonista de sua vida é o que se espera alcançar através da 
prática.

4 CONCLUSÃO
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A pedagogia da presença, apesar de ser uma proposta 
lançada para as escolas de tempo integral, pode ser facilmente 
adaptada para as escolas de tempo regular, tendo em vista seu 
retorno positivo nas relações desenvolvidas dentro do ambien-
te escolar.

Além disso, podemos observar como o projeto diretor de 
turma foi oportunamente associado à pedagogia da presença 
garantindo assim resultados ainda mais satisfatórios. 

No contexto geral, ficou evidente que a pedagogia da 
presença nos trouxe uma metodologia que nos faz repensar o 
papel do professor e principalmente as relações desenvolvidas 
entre os indivíduos dentro da escola. 

Ver o aluno como um indivíduo repleto de possibilidades 
e não como mais um número em uma lista de frequências de 
um diário escolar, repensar a prática pedagógica, reavaliar suas 
atitudes, doar seu tempo, compartilhar experiências, servir de 
exemplo, ouvir, são atitudes esperadas do educador que assu-
me o desafio de trabalhar em uma escola de tempo integral 
que tem como principio a pedagogia da presença e a educação 
interdimensional.

Não basta ressaltarmos os problemas da educação brasi-
leira, que são vários, mas apresentarmos soluções capazes de 
serem colocadas efetivamente em pratica e que gerem resulta-
dos satisfatórios para a formação do cidadão crítico e conscien-
te do seu papel no mundo.

A pedagogia da presença se apresenta como uma das so-
luções que associada a outras metodologias, estratégias e pro-
jetos educacionais pretende solucionar os problemas existentes 
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no sistema educacional brasileiro.
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CAPÍTULO 6

AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NO ENSINO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 Miécio Matuzalem Nagib Gomes Sombra1 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

A educação de qualidade continua sendo o principal fator 
de desenvolvimento de qualquer sociedade, sendo assim é pri-
mordial, que as autoridades deem uma atenção especial à edu-
cação, pois só assim estarão mais próximos dos seus objetivos 
principais, que é de proporcionar o melhor bem estar possível 
para a população. 

Porém, existe um desafio presente na maioria dos pa-
íses, isto é, o abismo existente entre ricos e pobres. Este fos-
so existente faz com que, a maioria da população não tenha 
acesso a informação, isto é a condições adequadas de educação. 
Uma realidade restrita a poucos cidadãos. Visto que, a educa-
ção é o pilar principal do desenvolvimento e o melhor caminho 
mais acertado para vencer a desigualdade, aliado a ela, temos o 
componente digital que potencializa e impulsiona ainda mais o 
desempenho deste pilar fundamental do desenvolvimento hu-
1 Licenciado em língua inglesa (UVA), Licenciado em Língua portuguesa (Centro Universitário 
Grande Fortaleza), Especialista em informática educativa (UVA) e Professor da rede municipal de 
Fortaleza.
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mano. 
Dentre outras coisas, se diz que uma pessoa é educada, 

quando é capaz de interpretar razoavelmente os códigos de lin-
guagem, de sua língua materna. E usá-los para se comunicar. E 
este exercício é feito, mediante a aprendizagem da língua.  

A construção do saber de um indivíduo é captada basi-
camente pela leitura, porém na leitura o leitor precisa de um 
prévio conhecimento, para que consiga captar a mensagem 
transmitida pelo autor. Essa habilidade é indispensável, para 
uma boa educação, isto é, a capacidade de interpretação da lin-
guagem escrita 

A leitura, assim, é entendida como a atividade de capta-
ção de ideias do autor, sem se levar em conta as experiências e 
os conhecimentos do leitor. O Foco de atenção é, pois, o autor e 
suas intenções, e o sentido está sentado no autor, bastando tão 
somente ao leitor captar essas intenções. (KOCH E VILLAÇA, 
2008, p.10)  

Por estes motivos que este trabalho tem como objetivo, 
analisar o uso das novas Tecnologias de Informação e Comuni-
cação no ensino de língua Portuguesa. 

Neste trabalho a metodologia apresentada é a de natu-
reza qualitativa de método bibliográfico. Este trabalho está ba-
seado nas teorias dos seguintes autores: Brasil (1997), Geraldi 
(1999), Tedesco (2003), entre outros que abordam sobre o as-
sunto em pauta, e temas afins. 

Quanto a estrutura, ela foi definida da seguinte forma: a 
primeira seção fala da introdução, a segunda seção busca tratar 
do referencial teórico sobre as novas tecnologias da informação 
e comunicação no ensino da língua portuguesa. A terceira seção 
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apresenta a abordagem metodológica empregada para cumprir 
os objetivos deste trabalho. E a quarta e última seção, apresenta 
as principais conclusões.   

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFOR-
MAÇÃO NO ENSINO 

Hoje existem vários recursos tecnológicos que tem aju-
dado muitos professores a ministrar de maneira mais atraente 
e lúdica suas aulas, pois o público jovem, e o infantil estão cons-
tantemente em contato com algum tipo de mídia, e o contato 
constante com essas mídias acaba influenciando na aprendiza-
gem dos estudantes na escola, pois tudo o que está relacionado 
ao mundo digital lhes chama a atenção. 

Segundo Tedesco (2003, p. 8) “A simulação em compu-
tadores, a telemática e as teleconferências, junto com a televi-
são e o rádio educativos possuem imenso potencial para atin-
gir públicos cada vez mais amplos, assim como para tornar a 
aprendizagem mais eficaz e estimulante”. Sendo assim, quan-
do combinados, ensino e tecnologias o resultado é satisfatório. 
Esse processo de combinação entre ensino e novas tecnologias 
da comunicação deve ser um trabalho conjunto, e não um tra-
balho desenvolvido de forma independente, apenas pelo setor 
educativo, visando atingir um resultado melhor e em menos 
tempo. “O processo de integração das novas tecnologias da in-
formação no ensino, deve ser resultado de um esforço conjunto 
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das autoridades não só do setor educativo, mas também com 
auxílio de outros setores governamentais, para que haja uma 
organização interdisciplinar” (TEDESCO, 2003, p. 99). 

Segundo o autor, existem várias etapas no processo de 
integração, entre educação e novas tecnologias da educação e 
comunicação, sendo o computador da escola a primeira etapa. 

O equipamento da escola é fundamental para esse pro-
cesso de integração, pois sem ele, não existe integração entre as 
novas tecnologias e o sistema de ensino. É nesta etapa em que 
são definidos, como e quando serão utilizados os equipamen-
tos. 

Equipar é sem dúvida um esforço indispensável para a 

introdução das novas tecnologias na escola. A magnitude 

dos recursos financeiros que exige, e a complexidade dos 

processos de seleção e aquisição de equipamentos, tornam 

ainda mais imperiosa a necessidade de lembrar que a tecn-

ologia deve estar ao serviço da educação e não ao contrário. 

Nada que se siga ao processo de equipar tem sentido se no 

momento de instalar os equipamentos não se tiver claro 

para que, onde, como e quando vão ser utilizados (TEDES-

CO, 2003, p.100). 

Esse processo de integração dos equipamentos nas uni-
dades de ensino, não deve ser alheio do conhecimento dos do-
centes e demais funcionário desta unidade, pelo contrário, de-
vem participar de forma ativa nessa etapa tão importante que 
é a integração dos equipamentos. 
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Os educadores podem e devem participar das decisões so-

bre o processo de equipar. È indispensável envolvê-los no 

planejamento e desenvolvimento dos programas de inte-

gração das novas tecnologias da informação. São eles os que 

conhecem e entendem as condições e necessidades vividas 

na escola, e esse conhecimento é indispensável para assegu-

rar a pertinência dos programas (TEDESCO, 2003, p.100).  

O segundo passo, e não menos importante consiste no 
aparelhamento dos espaços físicos. Nessa etapa são verificadas 
as condições do acondicionamento dos equipamentos na uni-
dade de ensino, bem como as condições necessárias para sua 
manutenção e preservação. 

 As escolas nem sempre contam com espaços propícios para 

instalação de laboratórios de computação ou salas de mul-

timídias, por isso algumas vezes é necessário investir na 

habilitação de espaços já existentes ou na construção de no-

vos. Ao desenvolver essa tarefa, recomendamos levar em 

consideração o custo do aparelhamento dos espaços, ver-

ificar a disponibilidade de energia elétrica ou fontes alter-

nativas, assegurar a ventilação necessária (arcondicionado, 

desumidificador, ventiladores), e, por último, tomar as me-

didas necessárias para a proteção dos equipamentos (TE-

DESCO, 2003, p. 100). 

O passo seguinte ao do aparelhamento dos espaços físi-
cos, é o da aquisição de tecnologia, isto é, softwares e aplicati-
vos pois não faz sentido a implantação dos equipamentos, sem 
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que os mesmos estejam munidos das tecnologias necessárias 
para a sua real efetividade.  

2.2 APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS AOS SISTE-
MAS PEDAGÓGICOS E DE PESQUISA 

De todos os pontos de vista, essa área recebe maior aten-
ção, dado o desafio que representa para todos os agentes envol-
vidos, tanto na sua aplicação quanto no seu uso. A complexida-
de da aplicação e o uso da tecnologia aos sistemas pedagógicos 
e de pesquisa se deve ao fato, de que afeta tanto o seu conteúdo 
como sua transmissão, e a relação entre professores e estudan-
tes. 

No entanto, aplicação das tecnologias aos sistemas peda-
gógicos e de pesquisa, passa por um uso, eficaz e continuo da 
internet. Sendo assim, é mister analisar primariamente a evo-
lução deste componente educacional, que vem se tornado cada 
vez mais indispensável para os sistemas pedagógicos. 

O primeiro passo depois da adesão deste componente é 
a difusão da informação, que pode ser feita mediante o uso de 
portais, dado a sua economicidade e praticidade, tanto para os 
seus usuários, bem para os seus moderadores. 

O uso de portais permite o fomento de capacidades básicas, 

facilita o acesso a informação e aumenta a transparência 

do sistema. Além disso, oferece vantagens econômicas pelo 

simples fato de entregar a informação completa e oportuna. 

No entanto, seu efeito mais importante é aumentar o acesso 

a material educativo de maior qualidade e atualidade. Esse 
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é o uso mais simples que pode ser dado a internet de um 

ponto de vista tecnológico (TEDESCO, 2003, p114). 
 

Após a difusão de tais informações, para que o real pro-
pósito seja alcançado, é necessário que os usuários façam uso 
de tais informações, mediante o portal, ou seja, deve haver uma 
interação, só assim se constrói um bom sistema educacional. 

A partir da difusão de informação, os portais permitem in-

terações simples (Como correio eletrônico, conferências, 

etc.) Isso tem um impacto significativo, já que proporcio-

na a construção de comunidades educacionais, tanto locais 

como regionais, verticais ou horizontais. Dessa maneira 

começam a ser plantadas as sementes de um verdadeiro 

“sistema educacional” (TEDESCO, 2003, p114). 

Após consolidadas, as comunidades educacionais come-
çam a gerar benefícios extras para elas mesmas, já que elas pas-
sam a realizar transações com outros sistemas das sociedades. 

Essa nova fase supõe a da informação e a interação, porém 

enfatiza a capacidade de comprar, vender, intercambiar di-

reitos, vincular-se com o sistema financeiro e realizar mil-

hares de transações diárias, exigidas pelo sistema educa-

cional. Muitas dessas tradições se vinculam com o sistema 

em rede, como por exemplo, o bancário (TEDESCO, 2003, 

p.115) 

Essa etapa assim como a anterior, permite que os agen-
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tes principais deste sistema, isto é, professores e alunos intera-
jam cada vez mais, trabalhando juntos sem precisar estar fisi-
camente no mesmo lugar. 

 
2.3 NOVAS TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO NO 
USO DE NTIC. 
 
As novas tecnologias da informação e comunicação, 

quando conjugadas ao sistema educacional melhoram o apren-
dizado, como foi observado nas secções anteriores. Aliado a isso, 
elas também redesenham o próprio processo e aprendizagem, 
segundo a qual o aluno passa a ser o agente da sua própria 
aprendizagem, já que ele pode escolher o seu próprio itinerário 
e determinar o seu próprio ritmo de aprendizagem. 

A principal tendência da educação a partir da introdução 

das novas tecnologias é a personalização dos processos 

de aprendizagem. Essas tecnologias permitem que os es-

tudantes selecionem e produzam seus próprios itinerários 

educativos, dosem a complexidade dos conteúdos segundo 

seu próprio ritmo e rompam com a atual rigidez de etapas 

e processos (TEDESCO,2003, p.128). 

Vale ressaltar que essa tendência de personalização do 
processo de aprendizagem não significa que o aluno esteja por 
conta própria, por assim dizer. Pelo contrário a mediação exis-
te, só que agora de forma dupla, isto é, o aluno pode ser auxi-
liado quer pelo professor, quer pela interface das plataformas 
das novas tecnologias. 
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A aprendizagem personalizada não significa a aprendizagem 

individual do aluno diante do computador. Ao contrário, o 

processo de ensino é essencialmente social, os alunos tra-

balham coletivamente, orientados pelos professores ou 

servindo-se pelas novas tecnologias da informação e comu-

nicação (TEDESCO, 2003, p.128). 

Essa nova interação é imprescindível dada as novas pes-
quisas que comprovam, que o ato de aprendizagem não é uma 
formula pronta, pois cada pessoa pode possuir um perfil di-
ferente de aprendizagem. Sendo assim deve explorar aqueles 
campos nos quais, as suas habilidades são mais acentuadas.

 
As novas pesquisas sobre a inteligência reforçam a necessi-

dade de personalizar o processo de aprendizagem. As esco-

las atuais supõem que todos aprendem as “mesmas matéri-

as do mesmo modo”. Contudo, teorias recentes postulam 

que o ser humano possuí “múltiplas inteligências” tecno-

logias da informação e comunicação. Os indivíduos não se 

diferenciam por ser mais ou menos inteligentes e, sim, pelo 

perfil de inteligência que cada um possui (TEDESCO, 2003, 

p.128). 

Por isso a necessidade de um sistema educacional coo-
perativo, sobretudo a nível nacional. Neste âmbito, o governo 
toma a frente e os desafios das frentes educacionais, passam 
a ser traduzidas em políticas nacionais, que por sua vez, tem 
um potencial de alcance ainda maior. Principalmente na ques-
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tão referente ao modelo de ensino, que é a nova tendência, em 
que as escolas são personalizadas para estimular o potencial de 
cada aluno. Porém, não basta apenas a implantação do modelo 
de personificação da aprendizagem, com a cultura anterior, ou 
seja, aquela que defendia que o ato de aprendizagem é um ato 
coletivo.  

Assim como na empresa as tecnologias só determinam um 

aumento na produtividade quando são combinados com 

uma nova forma de organização do trabalho, na escola o 

impacto das novas tecnologias só será efetivo se modificar a 

cultura institucional. Os estabelecimentos educacionais não 

devem concentrar sua atenção nas normas burocráticas e 

sim na aprendizagem dos alunos (TEDESCO, 2003, p.128). 

 
Pelo contrário, para que haja sucesso, é necessário que a 

implementação desse novo modelo seja implantada juntamen-
te com novo modelo de organização. 

 
2.4 A PRÁTICA DE LEITURA 
 
A leitura é um dos meios mais comuns de aprendizagem, 

porém para que ela cumpra o seu objetivo, que é de informar o 
leitor, o leitor precisa de um conhecimento prévio da língua em 
questão. Pois ele precisa extrair essas informações e relacioná-
-la com o mundo a sua volta. 

E em muitos casos, dependendo de sua capacidade, po-
dendo até atribuir-lhe um significado diferente ao proposto 
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pelo autor.  
Pois esse processo de interação entre leitor e leitura, não 

é um processo unilateral, pois assim como a leitura modifica o 
leitor, mediante o aprendizado encontrado em seu conteúdo, 
da mesma forma o leitor também pode ressignifica-la, já que 
ele constitui o agente ativo desse processo.   

Mas para que este seja capaz de ressignifica-la, precisa 
primeiro compreendê-la, pois só assim, conseguirá atribuir-lhe 
um significado “alternativo e válido” mediante a sua leitura, já 
que o mesmo já tem um significado, isto é, aquele atribuído 
pelo autor. 

O autor, instância discursiva de que emana o texto, se 

mostra e se dilui nas leituras de seu texto: deu-lhe uma sig-

nificação, imaginou seus interlocutores, mas não domina 

sozinho o processo de leitura de seu leitor, pois este, por sua 

vez, reconstrói o texto na sua leitura, atribuindo-lhe a sua 

significação (GERALDI, 1999, p.91). 

Essa ressignificação do texto, muito dependerá da matu-
ridade do leitor, ou seja, a sua capacidade de encontrar o sen-
tido alternativo. Capacidade essa que é adquirida, mediante a 
repetição deste processo de leitura muitas vezes. 

É por isso que se pode falar em leituras possíveis e por 

isso também que se pode falar em leitores maduros e “a 

maturidade de que se fala aqui não é aquela garantida con-

stitucionalmente aos maiores de idade. É a maturidade 

de leitor, construída ao longo da intimidade com muitos 
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e muitos textos. Leitor maduro é aquele para quem cada 

nova leitura desloca e altera o significado de tudo que já leu, 

tornando mais profunda sua compreensão dos livros, das 

gentes e da vida (GERALDI, 1999, p.92). 

Essa experiência é adquirida mediante exercício próprio, 
o professor não pode fazê-lo pelo aluno, já que o mesmo é ape-
nas um facilitador. 

Pressupõe-se aqui, que o professor já atingiu a maturida-
de de leitor, já que ele pode auxiliar o aluno, nesse processo de 
alcance de umas da muitas leituras possíveis. 

Quando lemos um texto podemos manter várias postu-
ras diante do mesmo, porém essa postura ela é definida me-
diante a pré-definição do que se busca na leitura. 

Por exemplo, quando lemos um jornal, ou um livro esta-
mos mantendo uma postura diante da leitura, isto é, a da busca 
de informações. 

Ela é geralmente, usada para busca de informações sem 
muita profundidade, porém ela é determinante para se definir 
o que se vai aprofundar posteriormente. 

Depois de feita a leitura de busca de informações, é pos-
sível definir o que será aprofundado, mediante a leitura de es-
tudo. Essa leitura de aprofundamento das informações é feita 
mediante algumas etapas. Das quais o leitor detalha o tema 
central do texto, analisando a sua tese, prós e contras, anali-
sando sobre tudo a coerência dessas teses para a partir daí, se 
posicionar em favor de uns e contra outros. 

3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 



Miécio Matuzalem Nagib Gomes Sombra | 143 

Série Saberes e fazeres da educação: volume 20

 
A presente seção apresentará o ponto de vista dos princi-

pais autores, apresentados neste trabalho. 
Segundo Tedesco (2003, p. 8) “A simulação em computa-

dores, a telemática e as teleconferências, junto com a televisão 
e o rádio educativos possuem imenso potencial para atingir pú-
blicos cada vez mais amplos, assim como para tornar a apren-
dizagem mais eficaz e estimulante”. 

Esse processo de combinação entre ensino e novas tec-
nologias da comunicação deve ser um trabalho conjunto, e não 
um trabalho desenvolvido de forma independente, apenas pelo 
setor educativo, visando atingir um resultado melhor e em me-
nos tempo (BRASIL, 1997). 

O processo de integração das novas tecnologias da infor-
mação no ensino, deve ser resultado de um esforço conjunto 
das autoridades não só do setor educativo, mas também com 
auxílio de outros setores governamentais, para que haja uma 
organização interdisciplinar (TEDESCO, 2003, p. 99) 

Para Tedesco deve haver uma interação entre tecnologia 
e seus utentes, só assim, haverá melhores resultados. Na leitu-
ra, o diálogo do aluno é com o texto. “O professor mera teste-
munha desse diálogo, é também leitor, e sua leitura é uma das 
leituras possíveis” (GERALDI, 1999, p.92). Uma “leitura - busca 
de informações não precisa ser necessariamente aquela que se 
faz com textos de jornais, livros científicos etc. 

Também com o chamado texto literário esta interação é 
possível” (GERALDI, 1999, p.94). Para Geraldi o aluno é ator 
principal do processo de leitura, sendo professor o facilitador. 
Enquanto, mas ele se envolver nesse processo de leitura mais 
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experiente ficará, consequentemente será possível identificar 
uma das leituras possíveis. 

Quanto a questão da língua portuguesa, comprovou-se 
que a leitura é um dos meios mais comuns de aprendizagem, 
porém para que ela cumpra o seu objetivo, que é de informar o 
leitor, o leitor precisa de um conhecimento prévio da língua em 
questão. Pois ele precisa extrair essas informações e relacioná-
-la com o mundo a sua volta. 

Quanto mais se envolver no processo de leitura mais ma-
duro, ou seja experiente o aluno ficará. Essa experiência é ad-
quirida mediante exercício próprio, já que o mesmo é apenas 
um facilitador. 

Quanto a aplicação das tecnologias aos sistemas pedagó-
gicos e de pesquisa e ao seu uso eficaz e continuo, a resposta 
ficou pendente, dado o desafio que representa para todos os 
agentes envolvidos, tanto na sua aplicação quanto no seu uso. 
A complexidade da aplicação e o uso da tecnologia aos sistemas 
pedagógicos e de pesquisa se deve ao fato, de que afeta tanto o 
seu conteúdo como sua transmissão, e a relação entre profes-
sores e estudantes. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Este trabalho teve como objetivo, analisar o uso das no-
vas Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino de 
língua Portuguesa. 

Aliado a um trabalho conjunto deve-se atentar para o 
equipamento das unidades de ensino. Esse processo de inte-
gração dos equipamentos nas unidades de ensino, não deve 
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ser alheio do conhecimento dos docentes e demais funcionário 
desta unidade, pelo contrário, devem participar de forma ativa 
nessa etapa tão importante que é a integração dos equipamen-
tos.  

Além do aparelhamento dos espaços físicos, é necessário 
à aquisição de tecnologia, isto é, softwares e aplicativos pois 
não faz sentido a implantação dos equipamentos, sem que os 
mesmos estejam munidos das tecnologias necessárias para a 
sua real efetividade 

Preenchido os requisitos anteriores, é necessária a difu-
são da informação, que pode ser feita mediante o uso de por-
tais, dado a sua economicidade e praticidade, tanto para os seus 
usuários, bem para os seus moderadores. 

Isso permite que os agentes principais deste sistema, isto 
é, professores e alunos interajam cada vez mais, trabalhando 
juntos sem precisar estar fisicamente no mesmo lugar. 

As conclusões apresentadas sinalizam para a necessidade 
de achar o meio termo de um sistema de aprendizagem que não 
seja, nem tão personalizado, para que o aluno possa interagir 
com outros colegas e desenvolvendo outras habilidades, e nem 
tão de coletivo assim, de formas a não inibir a sua criatividade. 
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CAPÍTULO 7

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA A INCLUSÃO 

Jose Wilriston Nunes da Silva1 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Este artigo propõe uma breve discussão sobre a Edu-
cação Física adaptada a inclusão. O estudo será bibliográfico, 
destacando Cruz (2008), Darido (2003), Mantoan (2008) e en-
tre outros, além da exploração de artigos, teses e dissertações, 
na perspectiva de apontar caminhos teórico-metodológicos do 
presente trabalho. 

Por isso, o presente artigo tem o objetivo de fazer uma 
reflexão com base em bibliografias sobre a educação física 
adaptada a inclusão. A pesquisa aborda a importância de como 
acolher crianças com deficiência e qual a melhor forma de in-
clui-las em atividades físicas com suas turmas na escola. 

Temos acompanhado, no decorrer de nossa história, uma 
luta complexa de diferentes movimentos de minorias em busca 
de respeito e conquista de direitos básicos. Com os portadores 
de NEE2 não foi diferente, esse grupo tenta combater práticas 
discriminatórias e 

busca a valorização individual como cidadão capaz, apto 
e competente para exercer qualquer atividade que desejar. A 
1 Bacharel e licenciado em educação física (Estácio), Especialista em educação física adaptada à 
inclusão (Faculdade Futura) e Professor da rede municipal de Fortaleza. E-mail: wilriston@gmail.com.
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legislação vigente que ampara e legaliza seus direitos não foi 
conquistada facilmente e muito menos rapidamente, foram 
anos de reivindicações e busca de reconhecimento constitucio-
nal conquistados e assegurados. 

A educação, segundo a CF2 (BRASIL, 1988) em seu ca-
pítulo III, Seção I, artigo 205, é assegurada como um “direito 
de todos ...visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.”.  

Diante dessa perceptiva, houve uma necessidade por uma 
educação inclusiva e de qualidade que fosse capaz de receber a 
todos. Mendes (2002, p. 61), relata que “a educação inclusiva 
é uma proposta de aplicação pratica ao campo da educação de 
um movimento mundial, denominado de inclusão social.”. 

A resolução CNE3/CEB5 nº 2/2001, a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) 
estão diretamente ligadas a criação de políticas públicas educa-
cionais voltadas para os estudantes com NEE. A LDBEN4 (BRA-
SIL, 1996), no capítulo V, fala exclusivamente sobre a Educação 
Especial, os professores e suas diretrizes assegurando direitos 
e conquistas. 

Essa legislação, em seu artigo 59, inciso III, valida um 
profissional capaz e apto para atuar com esses estudantes que 
exerça sua profissão com respeito e acolhimento ao diferente. 
Cabe a esse profissional planejar e propor atividades que apro-
ximem estudantes com diferentes potencialidades sem deixar 
de lado a peculiaridade de cada indivíduo.   

 
2  Constituição Federal. 
3  Conselho Nacional de Educação. 5 Câmara de Educação Básica. 
4  Leis de Diretrizes e Base da Educação. 
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Cada discente apresenta peculiaridades, ou seja, necessi-

dades especiais específicas; assim, os métodos e recursos 

pedagógicos precisam ser relacionados com a situação 

de aprendizagem na qual se encontram. É preciso flexi-

bilização para atender aos anseios de cada aluno, como 

metodologias variadas de ensino, avaliação diferenciada e 

modificações na estrutura e organização do ambiente edu-

cacional. (GLAT, 2011, p. 4). 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Fí-

sica (BRASIL, 1998, p. 24), asseguram que a aula de Educação 
Física deve proporcionar “a todos os alunos que desenvolvam 
suas potencialidades, de forma democrática e não seletiva, vi-
sando seu aprimoramento como seres humanos”. O referido 
documento deixa claro que os estudantes com NEE não devem 
ser deixados de fora das aulas de Educação Física. 

Cabe ao professor elaborar aulas, traçar metas, conhe-
cer potencialidades em que os estudantes possam construir seu 
conhecimento de forma autônoma. As atividades elaboradas 
devem possibilitar criticidade, respeito mútuo entre os partici-
pantes e, principalmente, o respeito ao diferente.  

 
O processo de ensino e aprendizagem em Educação Física, 

portanto, não se restringe ao simples exercício de certas ha-

bilidades e destrezas, mas sim de capacitar o indivíduo a re-

fletir sobre suas possibilidades corporais e, com autonomia, 

exercê-las de maneira social e culturalmente significativa e 

adequada. (BRASIL, 1998, p. 27) 
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As relações inclusivas são pautadas no respeito, na tole-
rância e no (re)conhecimento das limitações individuais. Essa 
modalidade é amparada pelos direitos humanos e comparti-
lha uma vivência que rompe com a visão de aulas de esportes, 
competitivas e seletivas. A flexibilização é uma palavra valo-
rosa para a prática da educação física inclusiva tendo em vista 
que, para avaliar esse estudante, o professor necessita utilizá-la 
como forma de exercer uma avaliação justa e voltada para suas 
próprias potencialidades e conquistas.    

 
2 IDEIA DE INCLUSÃO 
 

Inclusão é a palavra de ordem ao se referir a quaisquer 
pessoas desprovidas de condições de acesso a bens e a serviços 
culturalmente produzidos. (CRUZ, 2008, p. 9). 

Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Espe-
cial na Educação Básica (BRASIL, 2001, p. 40), inclusão repre-
senta “um avanço ao movimento de integração escolar, que 
pressupunha o ajustamento da pessoa com deficiência para 
sua participação no processo educativo desenvolvido nas esco-
las comuns.”.  

Atualmente, o tema inclusão escolar é amplamente dis-
cutido. A legislação que ampara as instituições de ensino foi 
estabelecida a partir da Convenção de Jomtien (1990) e a De-
claração de Salamanca (1994), que validam direitos igualitários 
à Educação a todos. 

Segundo ela, “as pessoas com necessidades educacionais 
especiais devem ter acesso às escolas comuns que deverão inte-
grá-las” em aulas integradas, onde possam aprenderem juntas 
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e que suas limitações e especificidades sejam respeitadas. Chi-
con (2010, p. 85-86) relata que 

 
com a aprovação dessa lei e com o acordo feito em Sala-

manca, consolidou-se a proposta da educação inclusiva, 

segundo a qual as pessoas com NEEs devem participar 

em condições de iguais do processo educativo das escolas 

regulares, juntamente com as demais pessoas. A escola de 

qualquer nível ou modalidade passa a ser uma só e para 

todos, sem qualquer discriminação, prescreve a lei.  

 
Stainback e Stainback (1999, p. 21), postula que o ensino 

inclusivo se estabelece pela “prática da inclusão de todos – in-
dependentemente de seu talento, deficiência, origem socioeco-
nômica origem cultural – em escolas e salas de aula provedo-
ras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas.”.  

De acordo com Mittler (2003, p. 16), a inclusão é mais 
ampla por se referir  

 
mudar as escolas para torná-las mais responsivas às ne-

cessidades de todas as crianças, diz respeito a ajudar to-

dos os professores a aceitarem a responsabilidade quanto 

à aprendizagem de todas as crianças que estão atual e cor-

rentemente excluídas das escolas por qualquer razão. Isto 

se refere a todas as crianças que não estão beneficiando-se 

com a escolarização, e não apenas aquelas que são rotula-

das com o termo “necessidades educacionais especiais.”. 

 
Souza (2013, p. 40) em sua dissertação de mestrado apre-
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senta em gráfico o aumento das matrículas de alunos com NEE 
em escolas regulares e EJA5. Isso representa uma enorme con-
quista para o movimento de inclusão pelo crescente acesso de 
estudantes com NEE em escolas regulares. Esses dados foram 
contabilizados pelo Censo Escolar de Educação Básica (INEP6/
MEC9) em 2010. 

  

 

Gráfico 1 – Número de alunos incluídos em classes comuns do 

ensino regular e EJA.  

 
Segundo Freitas (2008 apud RODRIGUES, 2006), há 

muito tempo é possível observar práticas discriminatórias em 
relação ao diferente, onde uma parcela denominada de “nor-
mal” possuía acesso à educação em detrimento de uma parcela 
marginalizada denominada de “doente” ou “incapaz” que vi-
venciava o abandono educacional. 

A dinâmica da inclusão foi se modificando com o passar 
do tempo a partir de políticas educacionais, esclarecimento e 
acesso de todos, e tem permitido o contato com o diferente e 
5  Educação de Jovens e Adultos. 
6  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 9 Ministério da 
Educação. 
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ressignificando esse conceito. “A inclusão implica uma mudan-
ça de paradigma educacional, que gera uma reorganização das 
práticas escolares: planejamentos, formação de turmas, cur-
rículo, avaliação, gestão do processo educativo.”. (MANTOAN, 
2008, p. 37). 

Assim sob essa ótica, a Resolução nº 02/2001 no artigo 
18, inciso 1º evidenciam algumas competências necessárias aos 
professores que atendem alunos com NEE, são elas: 

 
• Perceber as NEE dos alunos e valorizar a educação in-

clusiva; 

• Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do 

conhecimento de modo adequado às necessidades espe-

ciais de aprendizagem; 

• Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo 

para o atendimento de NEE; 

• Atuar em equipe, inclusive com professores especializa-

dos em educação especial.  (BRASIL, 2001, p. 5) 

 
Espera-se que o professor que atenda essas crianças, es-

teja em consonância com essa nova visão de incluir e educar, ou 
seja, um professor que possua diferentes estratégias pedagógi-
cas, que agregue, compartilhe, “que lhes possibilite o acesso a 
herança cultural, ao conhecimento socialmente construído, e 
à vida produtiva” (BRASIL, 2001, p. 20) e não aquele que se-
grega, discrimina ou rejeita. “As mudanças deverão necessaria-
mente começar nas concepções pedagógicas dos professores e 
em suas atitudes para com os alunos em dificuldade.”. (RODRI-
GUES, apud RIBEIRO e BAUMEL, 2003, p. 24). 
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Tendo como base os autores supracitados, a prática da 
inclusão busca reconhecer e trabalhar com a especificidade de 
cada aluno de forma a favorecer seu desenvolvimento e auto-
nomia. Consiste em uma ruptura de paradigmas, de crenças e 
práticas excludentes que objetivam apenas cuidar desses estu-
dantes negando suas potencialidades e desrespeitando a diver-
sidade. Cabe ao professor, acolher e atender as necessidades in-
dividuais de cada estudante, transitórias ou permanentes, em 
grupos heterogêneos, sem distinção de sexo, cultural, social, 
econômica, religiosa, física ou intelectual. 

 
A inclusão depende do trabalho cotidiano dos professores 

na sala de aula e do seu sucesso em garantir que todas as 

crianças possam participar de cada aula e da vida da esco-

la como um todo. Os professores, por sua vez, necessitam 

trabalhar em escolas que sejam planejadas e administradas 

de acordo com linhas inclusivas e que sejam apoiadas pe-

los governantes, pela comunidade local, pelas autoridades 

educacionais locais e acima de tudo pelos pais. (MITTLER, 

2003, p.20) 

 
Nesse sentido, notamos que incluir extrapola a sala de 

aula, e não se limita apenas a professores, esse é um processo 
difícil e lento, um verdadeiro desafio que deve ser abraçado por 
todos os envolvidos no processo educacional. A inclusão esco-
lar é ajustada pela igualdade de direitos e de oportunidades 
educacionais para todos, é um aprendizado que é construído 
por muitas mãos, unidas pelo respeito, pesquisa, sensibilidade, 
autonomia e que leve em consideração as diversas culturas, os 
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diversos saberes, a complexidade das interações entre os coetâ-
neos e a parceria com a comunidade escolar. 

  

3 EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA A INCLUSÃO 
 

No presente trabalho, adotaremos a definição de Educa-
ção Física como uma “prática pedagógica que, no âmbito esco-
lar, tematiza formas de atividades expressivas corporais como: 
jogo, esporte, dança, ginástica, formas estas que configuram 
uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura 
corporal.”. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 34). 

A Educação Física é uma disciplina que, em seus primór-
dios buscava os melhores resultados em competições sistema-
tizando suas aulas na forma de técnicas ou táticas dos esportes 
mais populares. Isso fez com que os estudantes que não se des-
tacavam ou não obtinham resultados favoráveis se distancia-
vam ou eram e excluídos por não se encaixarem no perfil de 
seus educadores.  

A Educação Física como disciplina ocorreu no Brasil em 
1851, século XIX. Apenas em 1854, a ginástica (primário) e a 
dança (secundário) passaram a ser obrigatórias. Na década de 
1930, essa disciplina assume um caráter exclusivo aos hábitos 
de higiene e saúde. No início do século XX, a Educação Física 
passa a ter um caráter militarista e a limitam exclusivamente 
a prática em detrimento da teoria. No período da ditadura mi-
litar, os militares assumem a educação física como um instru-
mento ideológico por promover a participação de brasileiros 
em competições onde eram vistos por toda população. Apenas 
na década de 1980 a Educação Física passou a ser valorizada 
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por sua produção científica.  
 

Inúmeros profissionais intitulados nos principais centros 

de pesquisas do mundo, a confirmação da vocação da Edu-

cação Física para ser uma ciência da motricidade humana, 

adicionados a um novo panorama político-social resultante 

da abertura, contribuem para que seja rompida, ao menos 

no nível do discurso, a valorização excessiva do desempen-

ho como objetivo único da escola. (DARIDO, 2003, p. 3) 
 

Com o movimento da Escola Nova, a educação física pas-
sa a tratar da parte educacional e ‘em respeito aos estudantes’, 
faz do movimento a única forma de desenvolver o aluno inte-
gralmente. Desde a década de 1970, a concepção de Educação 
Física restrita ao corpo vem se transformando e muitas abor-
dagens pedagógicas influenciaram essa ciência. É certo que 
inúmeras concepções foram se configurando com o passar dos 
anos influenciadas por diferentes teorias psicológicas, socioló-
gicas e filosóficas, sempre buscando uma Educação Física vol-
tada para o ser humano em sua totalidade, isso não quer dizer 
que rompemos com as práticas tradicionais voltadas ao esporte 
e valorização do físico. Destarte, é inegável que, após todo esse 
processo houve uma ampliação da visão nessa área. 

 
Reavaliaram-se e enfatizaram-se as dimensões psicológicas, 

sociais, cognitivas, afetivas e políticas, concebendo o aluno 

como ser humano integral. Além disso, abarcaram-se obje-

tivos educacionais mais amplos, e não apenas voltados para 

a formação de físico que pudesse sustentar a atividade in-
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telectual — conteúdos diversificados, não só exercícios e esú-

portes, e pressupostos pedagógicos mais humanos. (DARI-

DO, 2003, p. 24) 

 
Diante do breve percurso histórico da Educação Física 

exposto acima, observamos que, por muito tempo os estudan-
tes com NEE nem sequer eram mencionados em planejamen-
tos ou enquadrados em atividades com a turma ‘normal’, sendo 
excluídos e rotulados de incapazes.  

A preocupação com a inclusão escolar de alunos com 
NEE em aulas de educação física vem sendo alvo de pesquisas 
já há algum tempo tendo em vista a crescente luta dessas pes-
soas pela valorização e respeito por suas condições que não as 
fazem menos capazes. 

 

A educação física pode contribuir no processo de desen-

volvimento motor de uma pessoa portadora de deficiên-

cia, à medida que estruture um ambiente que proporcione 

vivencias motoras capazes de incrementar sua habilidade 

para solucionar as tarefas apresentadas pelo ambiente físi-

co-social no qual está inserida. Para tanto, nossas lentes 

devem focalizar o movimento corporal – sem restrições ex-

cludentes – e não a deficiência da pessoa, quando nos pro-

pomos abordar esse tema. Não nos compete reverter alter-

ações morfológico-funcionais constitutivas de uma pessoa. 

Entretanto, proporcionar-lhe condições de movimentar-se 

para interagir com seu ambiente físico-social, de modo cada 

vez mais satisfatório às suas necessidades, é uma tarefa que 

nos cabe. (CRUZ, 2008, p. 39)  
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A educação física une crianças diferentes e tem a possibi-
lidade de proporcionar desafios motores para cada uma delas, 
independentemente de suas limitações individuais. Nesse tipo 
de trabalho, o professor deve flexibilizar seu planejamento e 
mediar o processo de ensino/aprendizagem de forma que o es-
tudante possa se sentir capaz, apto e estimulado para construir 
seu próprio conhecimento de forma positiva. A deficiência de 
um estudante não deve ser motivo para que haja exclusão na 
atividade.  

O profissional de educação física que trabalha com estu-
dantes com NEE deve se comprometer em pesquisar sobre as 
especificidades desses, ou seja, esse profissional deve estar em 
constante pesquisa e formação para atender de forma eficaz e 
intencional os estudantes proporcionando atividades em que 
atendam os aspectos de suas deficiências. 

De acordo com Sá (2003, p.43-44), percebe-se, na práti-
ca, que esse profissional ainda enfrenta dificuldade no que diz 
respeito “ao acolhimento/aceitação, às estratégias pedagógicas 
e curriculares e à organização administrativa/estrutural que 
frequentemente se integram.”. 

Uma excelente opção de integração na Educação Infantil 
é propor esporte para a turma, “ensinando o esporte estare-
mos também ensinando valores humanos essenciais para a for-
mação de um ser humano integral, investindo nas habilidades 
pessoais e de relacionamento social” (STEMPCZYNSKI; SILVA, 
2014, p. 6).  

Todavia, o que temos presenciado, é um cenário esco-
lar/educativo de “alunos insatisfeitos e professores frustrados 
diante da incompatibilidade deflagrada entre o que se planeja 
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e os acontecimentos ‘reais’ da experiência vivida, ou seja, da 
própria prática.”.  (SILVA; KUNZ; SANT’AGOSTINHO, 2014, p. 
138).  

A perspectiva que aqui apresentamos é de um professor 
que se qualifica, que se (re)inventa, que pesquisa para melhor 
provocar seus alunos, um profissional que entende, que media, 
que enriquece seu repertório para permitir que os estudantes 
cooperem uns com os outros e surpreendam a si mesmos por 
meio da sensibilidade e do respeito as diferenças.  

Um ponto relevante que o discente não pode deixar de 
considerar é a avaliação dos estudantes com NEE. Essa ava-
liação deve ser voltada a singularidade de cada estudante, aos 
aspectos do desenvolvimento tendo como parâmetro o próprio 
aluno e não uma tabela padronizada onde o objetivo é compa-
rar um estudante a outro.  

 Devem-se diagnosticar os níveis motor, cognitivo, so-
cial, afetivo em que se encontra cada aluno, e ir aumentando o 
grau de complexidade das atividades, fazendo com que o aluno 
sempre alcance um aprendizado novo. Também deve-se estar 
atento ao desenvolvimento de atitudes e aquisição de valores, 
como amizade, respeito, cooperação (SOLER, 2005, p. 230). 

 A apostila ‘Estratégias de aula para inclusão da pessoa 
com deficiência’, nos esclarece sobre a forma em que o docente 
pode exercer a educação física inclusiva. 

 
• Estimular a integração social; 

• Mesclar diferentes atividades que tenham objetivos mo-

tores diversos, de forma que sejam inseridas situações 

nas quais todos podem participar; 



Jose Wilriston Nunes da Silva | 161 

Série Saberes e fazeres da educação: volume 20

• Ater-se à faixa etária do educando, para que as situações 

psicomotoras e sociais escolhidas estejam de acordo e 

associadas a sua realidade; 

• Estimular tanto atividades e jogos coletivos e como in-

dividuais; 

• Orientar os alunos, para que o portador de necessidades 

especiais esteja à vontade na companhia dos demais 

alunos, e vice-versa; 

• Propor exercícios que estimulem a autoconfiança e o 

afloramento das potencialidades individuais; 

• Utilizar recursos visuais, com a posterior explicação, de 

forma clara e precisa; 

• Incentivar os cuidados básicos e descrever como é feita 

a prevenção de acidentes durante as práticas esportivas; 

• Estimular o lado artístico do aluno, sendo está uma fer-

ramenta muito positiva. Recursos como música, ativi-

dades rítmicas e teatro são instrumentos efetivos para o 

desenvolvimento da expressão corporal; 

• Utilizar práticas lúdicas como jogos que estimulem o as-

pecto cognitivo e a memória; Atividades sensoriais que 

contemplem o estímulo visual, tátil, etc. 

• Compreender a deficiência do aluno, conhecendo as car-

acterísticas de sua deficiência, de modo que o professor 

consiga elaborar atividades que sejam viáveis e seguras; 

• Estimular sempre o aluno, ressaltando seu potencial; 

• Oferecer ajuda ao discente, perguntando antes se esta é 

necessária e qual a melhor forma de fazê-la; 

• Tratar sempre todos com delicadeza, paciência e sin-
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ceridade, proporcionando assim um ambiente escolar 

solidário; 

• Usar o próprio corpo para a comunicação e expressão; 

• Desenvolver hábitos que estimulem a saúde e a higiene. 

(PENAFORT, 2006, p.11) 

 
Nesse sentido, a construção do conhecimento de educa-

dores e alunos devem estar ancoradas na liberdade, na auto-
nomia, na pesquisa, no compromisso social, na criticidade e na 
sensibilidade entre ambas as partes participantes desse proces-
so.

Para que essa educação seja possível não basta apenas 
aqueles que estão na sala com a turma, é necessária uma rede 
de apoio com a mesma visão e engajamento para auxiliar e 
amparar esse profissional com o objetivo comum de derrubar 
barreiras, encarar os obstáculos enfrentados em busca de uma 
educação de qualidade e que alcance todos de forma igualitária 
e eficaz. 

Cabe ao grupo gestor disponibilizar materiais adaptados 
e de acessibilidade de acordo com cada NEE, bem como, su-
porte para que esse profissional possa se capacitar especifica-
mente em cursos e palestras. Leithwood e Tantzi (1990, apud 
MARCHESI, 2004, p.45) norteiam sobre como fomentar uma 
verdadeira transformação na escola, 

 
• Reforçar a cultura da escola; 

• Realizar uma boa questão; 

• Impulsionar o desenvolvimento dos professores; 

• Estabelecer uma comunicação direta e frequente; 
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• Compartilhar com outros o poder e a responsabilidade; 

•  Utilizar símbolos e rituais para expressar os valores cul-

turais.   

Segundo os autores supracitados, essas medidas propor-
cionam um impacto na cultura escolar na medida em que há 
um comprometimento de todos da comunidade escolar pauta-
dos no respeito, em valores, em mudança de concepções detur-
padas sobre os alunos com NEE.  

A disciplina de Educação Física, em uma perspectiva in-
clusiva, busca promover a cooperação e solidariedade para que 
os discentes, de acordo com suas potencialidades, possam par-
ticipar das atividades propostas, colaborar com seus colegas de 
turma e, juntos, desenvolvam a criatividade, o afeto, o respeito 
e a tolerância ao diferente. Respaldados em Cruz (2007, p. 14) 
acreditamos que 

 
O envolvimento dos pares é fundamental para que a es-

cola alcance seus propósitos. E isso não é nenhuma par-

ticularidade acerca do atendimento educacional de alunos 

com NEE. A reunião de competências presentes no interi-

or de cada escola é imprescindível para que cada profes-

sor assuma sua responsabilidade profissional. Em alguns 

momentos as expressões dos participantes focalizaram os 

alunos em função de seus graus de comprometimento. Isto 

é, do quanto suas características constitutivas impunham 

restrições capazes de impedir sua participação efetiva em 

aulas de Educação Física. Mas, além das características dos 

alunos, devemos considerar também os demais elementos 
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do ambiente. O engajamento do professor, assim como o 

conjunto de tarefas escolares expressos no PPP da escola – 

devidamente compartilhado pelos funcionários docentes e 

não-docentes que a compõem – precisam se articular para 

que se leve a termo o processo de escolarização de todos os 

alunos.   

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No âmbito escolar, a Educação Física foi vista por muito 
tempo como uma disciplina voltada para esportes e preparação 
física, onde os estudantes que não se enquadravam nos parâ-
metros esperados eram excluídos. A partir de um histórico de 
produções científicas, lutas pela valorização do diferente, essa 
disciplina se (re)inventa e amplia sua visão como ciência aco-
lhendo e respeitando os estudantes com NEE. 

As práticas educativas inclusivas são possíveis apenas 
quando os professores são capazes de se desprender de suas 
velhas concepções com relação aos estudantes com NEE e (re)
planejarem a partir da ótica do aluno, ou seja, perceber que o 
estudante é um ser capaz, dotado de inteligência e merece ser 
tratado de acordo com sua singularidade. 

Vale ressaltar que a inclusão não é realizada apenas pelo 
professor. Esse profissional deve estar amparado por outros 
profissionais, devidamente capacitados e que sejam capazes 
de disponibilizar recursos didáticos-metodológicos, formações, 
pesquisas e resoluções de possíveis problemas. Dessa forma, 
o trabalho colaborativo pode ser uma ferramenta essencial da 
ação docente por possibilitar reflexões, participações de todos, 
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(re)organização espacial e respeito ao diferente.  
O presente trabalho, salienta que uma Educação Física 

voltada para a inclusão é aquela em que o professor, a gestão 
escolar e a família participam das conquistas de um aluno que 
acredita em si mesmo. Os caminhos para promover essa cons-
trução do conhecimento de forma autônoma, respeitosa e in-
clusiva é pautado em atividades que promovam possibilidades 
de superação de todos os participantes em um ambiente favo-
rável, independente de alguma limitação.  

Ressaltamos que, o governo possui uma enorme parcela 
de responsabilidade ao proporcionar momentos de formação, 
suporte financeiro e políticas de inclusão eficazes para a efeti-
vação da inclusão na escola. 

 
A Educação Física tem muito a contribuir para as pessoas 

portadoras de necessidades especiais, promovendo uma 

maior integração do deficiente com o ambiente social, es-

timulando o interesse pelas atividades físicas, ou até mes-

mo pela formação profissional na área. A educação física 

inclusiva envolve não só alterações nas práticas físicas ex-

istentes, mas também a criação de novas atividades. 

(MENDES; CONCEIÇÃO; GALERY, 2013, p.3) 

 
Conclui-se que há um laborioso e longo caminho para 

que os estudantes com NEE sejam realmente valorizados, res-
peitados e inclusos nas aulas de Educação Física decorrente 
suas limitações, cabe a escola acolher o diferente, entender que 
apenas através de esclarecimentos e informação há uma que-
bra de paradigma em relação a inclusão.  
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CAPÍTULO 8

CÍRCULO DE LEITURA LITERÁRIA: DA LEITURA 
AO ENCONTRO COM O ESCRITOR

Maria Zilvania Gomes Rabelo1

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho propôs, mesmo em tempos de ensi-
no remoto, oferecer através do Círculo de Leitura Literária en-
contros com a literatura, produção escrita e uma conversa com 
o escritor lido às turmas de 8º anos da Escola de Tempo Inte-
gral Guiomar da Silva Almeida durante o período de 01 de abril 
de 2021 a 30 de abril de 2021 (período de quatro semanas). 
Através da leitura da crônica Ano novo de novo, publicada no 
blogue O provável do improvável, em 01 de janeiro de 2021, 
de autoria de Denis Akel, produzida no contexto da pandemia, 
fez-se a leitura e, após a leitura e proposta de escrita de modo 
assíncrona, realizou-se um encontro com o escritor, no intuito 
de garantir o direito à literatura, à arte que, geralmente, é tão 
negada, principalmente nesse tempo que a cultura foi profun-
damente atingida, que escritores/as, editoras tem lançado li-
1  Especialista em Gestão Pedagógica da Escola Básica (UAB/UECE) e em Literatura e Formação 
do Leitor pela Faculdade de Educação Ciências e Letras do Sertão Central (FECLESC/UECE); Graduada 
em Letras/ Português (FECLESC/UECE). Professora efetiva da Rede Municipal de Fortaleza, atuando 
como professora regente da disciplina de Língua Portuguesa na Escola de Tempo Integral Guiomar da 
Silva Almeida. Atua no serviço de coordenação e assessoria da Pastoral da Juventude (PJ) do Ceará, 
tendo trabalhado na articulação de projetos que trabalham a formação integral da juventude em várias 
cidades dessa região (voluntária) e Professora da rede municipal de Fortaleza.
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vros somete de modo virtual. 
Acredita-se que a escola é o espaço onde as turmas mais 

tem acesso ao livro, à literatura, e com o formato remoto que 
o contexto de pandemia nos impôs tornou-se necessário ficar 
mais vigilante ainda se esses espaços de leitura continuaram 
acontecendo. Desse modo, além de explorar o livro didático e 
obras em formatos diversos o acesso à leitura através de blo-
gues, espaço digital que muitos escritores/as recorrem, por ser 
uma ferramenta mais acessível para publicação, tem sido pro-
missor, ainda mais agora que nas aulas on-line ficou mais fácil 
compartilhar links de vídeos, de livros, dentre outras lingua-
gens que o ensino remoto nos instigou. 

O círculo de leitura literária, espaço primordial para ofe-
recer o encontro dos/as alunos/as, de grupos diversos com a 
literatura, não deixou de exercer sua função mesmo com os de-
safios do ensino remoto. Esse aspecto significativo da atuação 
nos Círculos de leitura é enfatizado por Cosson (2014), quan-
do nos apresenta modos de organização de alguns grupos que 
são referências em contextos específicos, destacando os fatores 
positivos dessa prática.  De acordo com o autor, há alguns pon-
tos de sucesso que a leitura nesses moldes oferece: a) tornam 
explícito o caráter social da interpretação; b) estreita os laços 
sociais; c) possuem um caráter formativo por conta da apren-
dizagem coletiva e colaborativa; d) abre a possibilidade de um 
compartilhamento estendido (espaço formativo – dentro da es-
cola – espaço sociabilidade – fora da escola). Nesta análise, ob-
servar-se-á de que modo o Clube de leitura mesmo no formato 
remoto foi tecendo esses pontos na sua atuação. 

Nesse caminho, portanto, considera-se que, em muitos 
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momentos da história, detecta-se o surgimento de organiza-
ções em grupos como uma ação eficiente na construção de algo 
que repercute positivamente na sociedade. O Clube de leitura 
na escola (mesmo on-line) pode ser um projeto eficaz na for-
mação continuada do/a aluno/a e do/a professor/a leitor.

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A proposta deste círculo de leitura literária aconteceu 
com as turmas de 8º anos, de 2021, da Escola de Tempo Inte-
gral Guiomar da Silva Almeida, localizada no distrito VI – For-
taleza-Ce. O projeto teve como objetivo oferecer a leitura de 
obras literárias produzidas em blogue, através de Círculos de 
Leituras e, como compartilhamento estendido, proporcionar 
um encontro com o escritor Denis Akel, autor da crônica es-
colhida, acompanhado de produção textual e publicação vir-
tual dos/as próprios/as alunos/as sobre o tema.  Os encontros 
aconteceram no formato síncrono (através do google meet) e 
assíncrono (através do Google Sala de aula). 

No formato síncrono (no meet) os encontros ocorreram 
em dois momentos: no primeiro momento teve-se a leitura da 
crônica Ano novo de novo2, disponível no blogue O provável do 
improvável, no dia da aula on-line, realizada de modo partilha-
da com os/as alunos/as da turma, e, num segundo momento, 
após a participação assíncrona, aconteceu um encontro com o 
autor do texto. 

No primeiro momento, no dia da aula das turmas, fez-se 
o compartilhamento da tela para leitura da crônica e de uma 
2  Crônica disponível no blogue: https://denisakel.wordpress.com/2021/01/01/ano-novo-de-
novo
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breve biografia sobre o autor. Após a leitura, conversou-se so-
bre os sentimentos e sensações que esta despertou-lhes. O tema 
central da crônica foi a “virada do ano” de 2020/2021 e, nela, o 
autor, além de lembrar de um ano novo inusitado que passou 
no aeroporto, em 2019, reflete sobre como foi viver a passagem 
do ano de 2020, no contexto pandêmico. Além do ano novo ele 
destaca como sentiu o Natal na pandemia. Lembrou as duas 
datas como dias que a maioria das pessoas, ansiosas por cele-
brarem, foram aos supermercados e esqueceram até do isola-
mento, como podemos ler em um dos trechos:

Este ano, quisera eu estar preso de novo num aeroporto, 

talvez já estivéssemos mais familiarizados, mas o mais se-

guro é ficar preso em casa. E mesmo assim, não consegui. 

Apenas uma ida ao supermercado para coisas básicas, ob-

servar a vida, já que no Natal, mesmo saturado, essa foi uma 

boa experiência, ver a forma como todos quase passam por 

cima das novas medidas preventivas do Covid em razão da 

data. Já não parece haver ameaças ou talvez sejamos nós a 

maior delas. (AKEL, 2021) 

 Outra questão pertinente que o autor nos provoca é o 
fato de a pandemia (seja no Natal ou Ano Novo) ter nos trazido 
ensinamentos que, segundo ele, nos convida a viver com mais 
plenitude cada momento presente 

Penso que 2020 ensinou a fragilidade dos desejos e pedidos 

de final de ano. Claro que devemos ter esperanças e fé em 

dias melhores, mas acredito que o desejo não deve ser para 
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o ano, mas a cada momento nosso. Podemos até pensar: 

por que não celebramos com esse afinco os meses? “feliz fe-

vereiro!”, “boa virada de mês!” ou as semanas? Quem feste-

ja uma semana? Só se houver evento ou viagem. E um dia? 

Só se for aniversário? E as horas? Minutos? Segundos? Um 

almoço desejado, aquelas páginas do livro, um gole d’água 

com sede. É querer demais pensar no ano inteiro de forma 

bruta, nenhum ano será inteiramente feliz ou triste. Viver o 

agora e tentar fazer dele o melhor possível, da forma como 

toda a quarentena deve ter nos ensinado (AKEL, 2021) 

Além dessas reflexões ele destaca, no final da crônica, 
como o ano novo foi saudável para o planeta quando fala de se 
ter tido menos lixo produzido e menos animais sofrendo com 
os barulhos de fogos. No entanto, não enxerga nesse contexto a 
solução do problema ao afirmar em forma de lamento que “ao 
menos uma vez não veremos a foto do dia seguinte nos aterros 
das queimas de fogos e seus absurdos acúmulos de lixo. Dessa 
vez, o lixo ficou em casa.” (AKEL, 2021). 

Foi a partir desses destaques que se teceu a conversa com 
a turma, pelo chat e, através dos que tinham coragem de ligar 
o microfone, desafio constante nas aulas on-line. No encerra-
mento da aula, a turma recebeu o desafio de escrever como 
tinha passado ano novo e deu-se as orientações de como seria 
o momento assíncrono incluindo a preparação paro o encontro 
com Denis Akel. 

Foi enviado, através do Google Sala de Aula, um link com 
a crônica para que a turma lesse novamente com algumas ques-
tões que nortearam a conversa da aula, junto com a proposta 
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de Produção Textual sobre o ano novo de cada um e um for-
mulário onde fariam três perguntas destinadas ao autor para o 
momento do encontro com ele.  

Após todo o processo de estudo, que se deu com a pro-
dução textual sobre o ano novo e com as perguntas que ajudou 
a pensar a conversa com o Denis fiz uma seleção de textos dos 
alunos para produção de um e-book através do aplicativo Canva 
e, nessa sintonia de escrita, começamos a preparar o encontro 
com o autor. Numa das aulas on-line teve-se a divulgação do 
encontro que aconteceu no dia 30 de abril de 2021, às 14h00. A 
turma foi convocada para o encontro num horário extra ao da 
aula, mas mesmo assim compareceram. 

O encontro aconteceu através do google meet e começou 
com a apresentação por parte da mediadora, professora autora 
deste relato, de um videoclipe da música Bola de meia, bole de 
gude, de Milton Nascimento. Em seguida fez-se a leitura de al-
guns slides que apresentaram um resumo da vida e obra do es-
critor. Diante do exposto a turma já se posicionava no chat com 
inúmeras perguntas e frases de boas-vindas ao entrevistado.  

Após a apresentação combinou-se de se ler algumas per-
guntas já enviadas pelo google formulário e também que ligas-
sem o microfone quem tivesse vontade de fazer no momen-
to. Saíram perguntas bem instigantes: com curiosidades sobre 
questão da escrita, sobre as ideias que tem para criar, alimentar 
um blogue diariamente e sobre a vida pessoal dele. Denis co-
mentou que estava sentindo quase como se estivesse numa sala 
de aula real. Muitos alunos perguntaram como ele estava vi-
vendo a quarentena e ele partilhou sobre os projetos interrom-
pidos, falou dos primeiros passos como escritor e citou alguns 
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trabalhos e livros que marcaram e ainda marcam a sua vida. 
Na conversa sobre leituras Denis falou da sua história com 

a leitura lembrando o livro Minha mãe não dorme enquanto eu 
não chegar, do escritor gaúcho Moacyr Scliar, um paradidático 
que leu exatamente na 8ª série, talvez a idade da maioria dos/
as alunos/a que o escutavam. Uma aluna lembrou, inclusive, 
que esse título era trecho de uma música e Denis pontuou que 
realmente era, a música Trem das onze, do Adoniran Barbosa. 
Denis destacou que assim funciona a cabeça do cronista: olhar 
atento ao que o rodeia, pois tudo pode ser um ponto de partida 
para a criação. Enquanto falava dos seus processos criativos 
o autor falou e mostrou um pouco de duas publicações: Livro 
Zero e Parada Curva e ventilou um pouco sobre o seu mais 
recente livro, Entrecaminhos, parceria com seu irmão Diego 
Akel, publicado de forma digital gratuitamente, fomentado pela 
Lei Aldir Blanc. 

Segundo Denis, como em qualquer encontro ou conversa, 
as trocas vitais são novas portas de percepção, pois ao conhecer 
um pouco o mundo de cada aluno, na conversa, surgiram livros 
que eles estavam lendo. Agatha Chistie, O Pequeno Príncipe, A 
Cabana e até O Homem mais rico da babilônia. Foi intenso o 
modo como a turma acolheu o seu relato, os fatos cotidianos, 
vivências de um  autor que lhes parecia tão distante, e ver como 
eles também se identificavam e se colocavam na entrevista. O 
encontro durou mais ou menos duas horas e os/as alunos/as 
permaneceram na sala até o encerramento do encontro. O tem-
po correu de modo diferente, pareceu não passar. Tentou-se no 
final tirar uma foto de registro do momento que não se conse-
guiu tão bem, dados os imprevistos com esse novo formato de 
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aula. O encontro terminou com a turma agradecendo muito ao 
Denis e convidando-o para outros momentos. A aula ficou mais 
dinâmica com o diálogo entre alunos/as, professora e escritor 
e o processo de reflexão sobre leitura e escrita aconteceu de 
modo mais efetivo.   

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Viver todas as etapas desse processo propiciou à pro-
fessora, alunos/as e escritor encontros mais afetivos mesmo 
diante do contexto de ensino remoto. O contato com a crônica 
permitiu que o Círculo de Leitura mesmo on-line acontecesse 
e garantiu o compartilhamento de saberes e sociabilidade. O 
encontro tornou possível uma aproximação com o escritor des-
construindo a ideia de que os/as escritores/as são inacessíveis. 

A partir da proposta da produção textual os/as alunos/
as tiveram contato com a possibilidade da escrita a partir do 
mesmo tema que deu origem a crônica do Denis Akel. Depois, 
com os seus textos publicados, mesmo que somente no forma-
to e-book, visualizaram a potencialidade de seus escritos fazen-
do-os se virem também como escritores/as. 

Na conversa com Denis, eles tiveram acesso à produção 
da crônica, bem como aos sentimentos e sensações que o autor 
carrega na sua produção artística que é múltipla, vai desde à 
crônica à produção de textos visuais e desenhos. 

Como professora, mediadora das ações dessa prática, 
percebi o quanto é possível promover mais encontros assim, 
inclusive com outros/as escritores/as, de outros estados, por 
exemplo, já que a tecnologia nesse ponto tem encurtado as dis-
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tâncias. Nesse aspecto, acredito que momentos assim serão vi-
vidos com mais naturalidade mesmo após a pandemia. Assim, 
é um convite à escola exercitar na sua prática o formato hí-
brido, tão urgente, diante do contexto desafiador que estamos. 
Não devemos esquecer as contribuições, mesmo que diante de 
um cenário caótico, do uso das novas tecnologias na educação 
que o contexto de pandemia nos expôs.  
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CAPÍTULO 9

O PAPEL DO GESTOR ESCOLAR E OS DESAFIOS 
PARA UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA E 

PARTICIPATIVA

Francisco Jose Rodrigues Supriano Farias1

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende compreender a atuação do 
gestor da unidade escolar frente à aprendizagem dos discentes 
e o seu papel essencial dentro do processo de organização e 
funcionamento da escola e os desafios encontrados para se fa-
zer uma gestão democrática e participativa.

Embora, gestão democrática seja um discurso adotado 
por muitos gestores, muitas vezes eles não sabem conceituar 
como se dar essa forma de gerir, assim também é possível ver 
escolas que afirmam trabalhar de maneira democrática, mas 
todas as tomadas de decisões parte do gestor geral, inviabili-
zando o serviço e o bom andamento de outros setores.

A gestão democrática tem por objetivo organizar a cons-
trução do conhecimento em torno de metas previamente defi-
nidas em conjunto, entre todos os envolvidos no processo edu-

1 Graduado em Letras/Português (UVA), Graduado em pedagogia (Faculdade Futura), 
Especialista em Libras (FLATED), Especialista em gestão escolar (FAVENI),  Especialista em metodologia 
do ensino de língua Portuguesa (INTERVVALE), Especialista em psicopedagogia (INTERVALE) 
 e Superintendente da rede municipal de ensino de Fortaleza. E-mail: rodriguesfjcsj@hotmail.com.
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cacional. 
Cabe ao gestor envolver toda a comunidade escolar ou 

na sua grande maioria em prol de buscar a excelência no ensi-
no e de melhorias para todos. Nesse sentido, Paro (2015, p. 20) 
nos afirma que: 

Essa valorização do diretor de escola segue paralela à valor-

ização da administração do ensino básico, já que ele é con-

siderado o responsável último pela administração escolar. 

Quer como aquele que coordena (e controla) o trabalho de 

todos, quer como líder [...] na administração da escola.

Sendo assim, o objetivo é analisar a gestão escolar em 
um contexto educacional, cultural e socioeconômico, como 
profissionais atuantes na formação e na transformação de uma 
educação igualitária, na construção de uma escola autônoma e 
participativa e de um indivíduo pensante e atuante na socieda-
de.

Para isso, o gestor escolar necessita criar ideias que ve-
nham para romper barreiras entre a teoria e a prática, mas 
para que ocorram mudanças significativas no espaço escolar, 
à gestão deve ser mais democrática onde todos atuem no pro-
cesso, opinando com ideias relevantes e coerentes, que devem 
convergir num diálogo entre todos que envolvem a comunida-
de escolar, visando atender da melhor forma o seu aluno. 

Segundo Silva (2005, p.25): 
 

Um trabalho com ação participativa em que todos os inte-

grantes têm um alvo comum é indubitavelmente satisfatório 

e positivo, enquanto um trabalho com discussões polariza-
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das, com ideias fragmentadas, não possibilitará resultados 

eficazes ou, nem mesmo, haverá nesse trabalho objetivos 

traçados visando o bem estar social e, em se tratando do 

aluno, a formação de um cidadão crítico e preparado para 

a sociedade.

Portanto, acredita-se que para que ocorra uma técnica 
diferenciada e determinante para o sucesso das práticas escola-
res é necessário à participação coletiva, pois o envolvimento e 
a troca de experiência entre as pessoas responsáveis pelo pro-
cesso de ensino aprendizagem, tanto dentro quanto fora dos 
muros da escola, possibilitam o surgimento de novas ideias e 
perspectivas para a consolidação de bons projetos e seleção de 
situações coerentes com a realidade e necessidades da comuni-
dade a qual a escola atende. 

Dessa forma, buscaremos em meio às referências biblio-
gráficas que permeiam esse trabalho abordar um pouco da his-
tória da gestão escolar no Brasil, trazendo estudos a cerca da 
gestão escolar democrática, como uma forma de concretização 
da democracia e participação no espaço escolar, que incentiva a 
participação ativa da sociedade e da comunidade escolar.

Discutiremos sobre qual perfil se faz um líder ou um ges-
tor escolar capaz de enfrentar desafios perante a uma gestão 
participativa, baseando-se, sobretudo, nos princípios que re-
gem a gestão democrática, papel esse que requer mais que boa 
vontade, demanda formação e estudos por parte dos gestores 
que devem conhecer o saber fazer dos processos de ensino e 
aprendizagem.

É abordada também, a questão da autonomia da gestão 
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escolar, e os desafios que a permeiam, para uma busca de uma 
construção real, criando um ambiente educacional democráti-
co onde as regras tornam-se necessárias para o convívio social. 

2 A GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NO BRA-
SIL 

 A educação brasileira desde o período colonial vem 
passando por inúmeras transformações, provocadas inicial-
mente pela influência dos países mais desenvolvidos, além de 
grandes lutas para conseguir o objetivo de ser uma escola, de-
mocrática, unitária, nova e pública que atenda a todos indepen-
dente de sua classe social.

Mas, com o tempo, e, sobretudo, após a Revolução Indus-
trial, o cenário político e econômico passa a influenciar as insti-
tuições escolares, deixando-as cada vez mais divididas, existin-
do uma distância entre as leis previstas no papel e as leis que 
são de fato cumpridas. Como bem exemplifica o autor:

As leis são feitas, mas não se providenciam recursos para 

que sejam cumpridas. Observa-se, no entanto, que o blo-

queio contra o acesso e a permanência na escola tem sido 

furado algumas vezes e em alguns lugares. Mais isso nunca 

se deu em decorrência da ação dos poderes públicos, e sim 

como resultado da organização e da luta das classes popu-

lares em defesa dos seus direitos em matéria educacional 

(PILLETTI, 1997, p. 22).
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 Sendo, portanto as leis escritas para ficar no papel, 
pois de fato elas não eram aplicadas e deixando a desejar, fa-
zendo divisões entre as classes sociais, sendo o acesso restrito 
apenas para quem tinha condições de pagar, deixando à mar-
gem a maioria da população, aumentando o índice de evasão 
escolar e consequentemente o número de analfabetos no país.

Na década de 1930, a economia teve muita influência na 
educação brasileira, momento em que o mundo e o Brasil, pas-
savam por mudanças no cenário econômico, onde as relações 
do sistema educativo e o modelo econômico andavam juntos 
com a economia, fazendo do Brasil uma categoria política fun-
damental. Mostrando que o modelo adotado poderia medir os 
avanço ou atrasos, como nos confirma o autor:

As relações que podem existir entre o sistema educacional 

e o sistema econômico são, assim, mais profundas: elas se 

medem não apenas em termos de defasagem, mas também 

em termos de exigências reais do modelo econômico. Am-

bas determinam o grau de avanço ou de atraso da escola 

(OLIVEIRA, 2005, p. 56).

A escola nova foi outro marco importante, que vale res-
saltar a introdução do pensamento liberal e democrático que 
visava alcançar uma sociedade igualitária, defendendo um mo-
delo de escola pública que só começaria a ser implantado déca-
das depois, com a atual constituição brasileira.

Durante a história da educação sempre existiram mo-
vimentos que buscavam transformar as ideias e conceitos en-
raizados, inovar trazendo novos sentidos e apontando direções 
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que nos levassem a avançar. Com a escola nova, tivemos muitas 
contribuições, do tipo: educação ativa, educação prática, ensino 
individualizado.

Após a revolução de 30, e com o fim do estado novo, 
foram adotadas duas leis que serviram de contribuição para 
a educação nacional 8.621/46 que cria o Serviço Nacional de 
Aprendizagem – SENAC dando espaço ao movimento tecnicis-
ta, e a 4.024/61 com a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 
– LDB com novos parâmetros de educação e formação para a 
escola tecnicista.

Os avanços na história da educação evidenciados nesse 
estudo, porém encontrou durante o período da ditadura, um 
forte enfraquecimento em políticas públicas em que os go-
vernos militares impediram qualquer diálogo sobre educação 
e principalmente democracia escolar, e o ensino passou a ser 
fragmentado sendo reduzido a uma pequena parcela da popu-
lação, transformando todas as áreas educacionais em um caos, 
onde os profissionais do magistério não conseguiam entender 
qual a proposta do governo, visto que as leis eram confusas e 
mudavam constantemente, sendo também uma arma usada, 
para a não mobilização dos educadores.

Na década de 80, um novo modelo surgia para se opor 
a ditadura antes aplicada, neste período os termos gestão, au-
tonomia e participação da comunidade escolar passam a se-
rem temas de extrema importância, principalmente devido aos 
desafios colocados para a construção de uma sociedade mais 
democrática, sendo as Ciências Sociais, muito utilizada na ad-
ministração escolar. Como nos evidencia o autor:
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A partir do início da década de 1980, com a chamada tran-

sição democrática, a sociedade brasileira delineou um novo 

quadro de mobilização e organização social, suficientemente 

amplo para provocar mudanças nas relações de poder em 

todas as áreas, inclusive na educação. Essas mudanças exi-

giram o redimensionamento de toda a comunidade escolar, 

nos processos de tomada de decisões, tornando-se, assim, 

o principal elemento de democratização no espaço escolar. 

(HORA, 2007, p. 56).

 Durante muito tempo, entretanto, a escola teve apenas 
uma pessoa responsável pelo cargo de gestor, também conhe-
cido como diretor, que possuía todo o poder nas tomadas de 
decisões, onde outros sujeitos que faziam parte da educação 
não tinham o direito de opinar e/ou propor ações que contri-
buíssem para o desenvolvimento educacional. 

Segundo LUCK (2005), é no ano de 1980 que o movimen-
to em favor da descentralização e da democratização da gestão 
das escolas públicas se inicia. Desde então, surgem várias re-
formas educacionais e proposições legislativas, reconhecendo e 
fortalecendo o movimento de democratização da gestão escolar 
e aprimoramento da qualidade educacional.

Contudo, inicia-se a implantar o discurso de democracia, 
o qual destaca a importância da participação de todos os mem-
bros da escola no processo educativo, e este passa a influenciar 
a forma não só de administrar o país, mas também as insti-
tuições escolares, onde a ideia de que cada indivíduo realiza 
somente a sua função, passa a ser aniquilada. 

De acordo com LUCK (2000), a escola, ao deixar de ser 
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administração escolar e passar a ser gestão escolar, deixa de 
garantir uma formação para os educandos onde deveriam ser 
preparados para conviver em sociedade, oferecendo a eles ape-
nas a oportunidade de aprender compreender a vida, a socie-
dade e a si mesmos, e passa a ser vista não como uma entidade 
autoritária e paternalista de responsabilidade do governo, mas 
como uma organização viva, caracterizada por uma rede de re-
lações de todos que nela atuam e participam.

 Aprovada em 1988 a Constituição Federal do Brasil, con-
solida a gestão democrática em seus sistemas públicos de ensi-
no, estabelecendo nos seus artigos 205 e 206, que a educação 
brasileira, direito de todos e dever do Estado e da família, seria 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, vi-
sando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

 
A constituição Federal de 1988 já apontava para modifi-

cações necessárias na gestão educacional, com vistas a 

imprimir-lhes qualidade. Do conjunto dos dispositivos 

constitucionais sobre educação, é possível inferir que essa 

qualidade diz ao respeito caráter democrático, cooperativo, 

planejado e responsável da gestão educacional, orientado 

pelos princípios arrolados no artigo 206 da mesma. Entre 

estes, colocam-se a garantis de um padrão de qualidade do 

ensino e a gestão democrática (FREITAS, 2000, p. 58).

Vale ressaltar que, em 1996, a LDB (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação) nº 9394/96 regularizou o contido na Cons-
tituição Federal, acima citada, e ampliou o rumo da democra-
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tização.
É importante observar historicamente como ocorreu o 

processo de reestruturação da gestão escolar. O assunto apre-
sentou o processo de mudança dos modelos tradicionais de ad-
ministração e a implantação e consolidação de novos métodos, 
a partir da Constituição Federal de 1988, a que chamaríamos 
de “gestão democrática” apresentando não apenas ideias no-
vas, mas trazendo consigo novos paradigmas.

 
3 O PERFIL DO GESTOR ESCOLAR DEMOCRÁTI-
CO

A nova visão de gerenciar, de comandar, de acompanhar 
e principalmente de liderar no âmbito educacional que era e 
ainda é a função de diretor, passou por diversas adaptações du-
rantes as décadas até começar a ter um perfil de administrador 
que íntegra, que orienta, que escuta e que principalmente lide-
ra com toda a comunidade escolar.

Na gestão democrática a filosofia é ligada numa coorde-
nação de ações e atitudes que prioriza a participação social, ou 
seja, na participação de toda a comunidade escolar, por tal ra-
zão, o gestor tem a responsabilidade de liderar pessoas com o 
intuito de uma aprendizagem significativa. 

O gestor deve liderar motivando a equipe, reunindo es-
forços, para que todos encontrem no ambiente de trabalho a 
motivação necessária para a prática cotidiana. O gestor edu-
cacional, não precisa impor nada, mostrando quem é o líder e 
quem é o liderado, quem manda e quem obedece, ou seja, de 
mostrar a todos o seu status, de modo autoritário.
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Davis & Newstrom (1992, p. 150) define liderança como:
Liderança é o processo de encorajar os outros a trabalhar-

em entusiasticamente na direção dos objetivos. É o fator 

humano que ajuda um grupo identificar para onde ele está 

indo e assim motivar-se em direção aos objetivos. Sem lid-

erança, uma organização seria somente uma confusão de 

pessoas e máquinas, do mesmo modo que uma orquestra 

sem maestro seria somente músicos e instrumentos. A or-

questra e todas as outras organizações requerem liderança 

para desenvolver ao máximo seus preciosos ativos.

O perfil de um gestor que tem liderança não está agrega-
do apenas na sua personalidade, mas nas características e ações 
que são melhoradas no decorrer do cotidiano escolar, superan-
do as dificuldades através do modo de agir diante do problema 
que lhe é apresentado. Esses aspectos recorrentes mudam/mo-
dificam o modo de trabalho do gestor como líder.

O gestor educacional, também deve ter disciplina em sua 
forma de atuar e responsabilidade para superar os desafios que 
tem na sua função. Funções estas que deve manter em evidên-
cia o valor pela escola, pelo corpo docente, funcionários e, prin-
cipalmente, os seus alunos, para que todos se sintam estimula-
dos e incentivados a aprender. 

Dessa forma, o gestor como dirigente, precisa ter uma 
visão de conjunto, atuando de modo a compreender a escola 
nos seus diversos aspectos seja pedagógicos, culturais, finan-
ceiros e administrativos, assim podendo assegurar a efetivação 
das conquistas legais e a democratização das relações e do en-
sino. Luck (2009) traz algumas atribuições ao papel do gestor 
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na perspectiva democrática:
Equilibra e integra as interfaces e diferentes áreas de ação 

da escola e a interação entre as pessoas, em torno de um 

ideário de educação comum, visão, missão e valores da es-

cola. . Lidera a atuação integrada de todos os participantes 

da escola, na promoção de um ambiente educativo e de 

aprendizagem, orientado por elevadas expectativas, estabe-

lecidas coletivamente e amplamente compartilhadas. .Es-

timula e orienta a participação dos membros mais apáticos 

e distantes, levando-os a apresentar suas contribuições e in-

teresses para o desenvolvimento conjunto e do seu próprio 

desenvolvimento. (LUCK, 2009, p. 69)

Contudo, o papel do gestor deixa de ser centralizador, 
com a função apenas de controlar, fiscalizar, o deter as deci-
sões, e passa a ser um gestor dinâmico, um articulador da di-
versidade, construindo o ambiente educacional e promovendo 
a efetiva formação de seus alunos, porém o gestor precisa ter 
parceria com o conselho escolar, para que haja a participação 
efetiva dos membros da comunidade escolar, criando um am-
biente propício que estimule trabalhos conjuntos, consideran-
do igualmente todos os setores e coordenando os esforços de 
funcionários, professores, pessoal técnico-pedagógico, alunos e 
pais envolvidos no processo educacional.

Martins (1999, p.142) contribui dizendo que “na verda-
de, o diretor deve exercer uma liderança democrática sobre a 
equipe escolar, utilizando o expediente da motivação interiori-
zada, delegando poderes, distribuindo responsabilidades, sen-
do hábil na cobrança, porém implacável”.
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Responsabilidade, criatividade, inovação, perseverança, 
facilidade de comunicação e interação com todos os membros 
da escola, são algumas das competências de um gestor que atue 
com seriedade e acima de tudo responsabilidade com esse pa-
pel que é tão importante para o bom funcionamento escolar, 
sem essa figura na escola, as ações poderiam até ocorrer, mas 
sem muita organização ou mesmo, sem nenhum controle.

Silva (2009) destaca que o gestor educacional é o princi-
pal responsável pela escola, por isso deve ter visão de conjunto, 
articular e integrar setores, vislumbrar resultados para a insti-
tuição educacional. Ressalva-se a importância que este exerce 
na democratização da escola. Para que a obtenção desses resul-
tados possa ocorrer é preciso que o gestor tenha um bom pla-
nejamento, alinhado com autoconfiança, postura de liderança e 
uma comunicação eficaz entre o grupo escolar.

Nessa perspectiva, o gestor tem um papel de relevância 
fundamental, pois é através dele que a participação coletiva vai 
ser praticada, sendo marca forte na administração democráti-
ca, em que os membros da instituição poderão e terão um espa-
ço participativo nas questões da escola. Sendo ele, responsável 
pela tentativa de estabelecer condições necessárias para que a 
participação de todos se efetive, aproximando os assuntos rela-
cionados ao espaço escolar e as questões a serem resolvidas por 
todos os envolvidos.

Buscar o equilíbrio entre as partes administrativas e 
pedagógicas não é uma tarefa fácil, mas o gestor educacional 
deve ter a percepção que o primeiro deve primar pelo desen-
volvimento pedagógico dando-lhe condições necessárias para 
que aconteça satisfatoriamente e o segundo é essencial e fun-
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damental para a instituição, devendo privilegiar a qualidade do 
ensino, pois interfere diretamente na formação dos alunos.

Além disso, confiar de que é possível transformar a rea-
lidade da escola e da comunidade em seu entorno a partir do 
envolvimento de todos, é a visão de que a gestão democrática é 
um processo que demanda dedicação, confiança e trabalho em 
equipe, são fundamentais para que estes princípios se tornem 
parte da realidade da escola.

Portanto, o gestor precisa saber, prever, planejar, traçar 
metas e estratégias e acima de tudo se organizar, pois, todos 
esses quesitos fazem do diretor escolar um líder e gerenciador 
de pessoas, recursos e dos processos pedagógicos, unindo todas 
as aspirações, as vontades, expectativas da comunidade escolar, 
articulando a adesão e a participação de todos nos segmentos 
da escola.

Dentro desse contexto o bom gestor conhece seu poten-
cial e as necessidades que o cerca liderando de forma participa-
tiva envolvendo todos no processo educacional e valorizando a 
criatividade de todos, para a construção de uma cultura parti-
cipativa e democrática.

4 OS DESAFIOS DE UMA GESTÃO ESCOLAR DE-
MOCRÁTICA E PARTICIPATIVA

Atualmente, com os avanços tecnológicos, e com a globa-
lização, houve mudanças políticas, econômicas e, consequente-
mente, educativas. Na educação, o gestor lidera, mas as ativida-
des são compartilhadas e desenvolvidas por todos os integran-
tes diretos ou indiretos da escola. 
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A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n° 9394/96 estabelece 
em seu artigo 14 que:

Os sistemas definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com suas pe-

culiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração 

do projeto político pedagógico da escola. 

II – participação das comunidades escolar e local em consel-

hos escolares ou equivalentes.

A luz das diretrizes, um dos principais desafios da gestão 
democrática é trazer a comunidade escolar para a tomada das 
decisões institucionais, envolver os alunos e professores e mo-
tivá-los a participar de reuniões e discussões coletivas, e alcan-
çar um colegiado participativo, são importantes paradigmas a 
ser rompidos coletivamente dentro da perspectiva da gestão 
escolar participativa.

Hora (2007) acrescenta que “a gestão democrática não é 
um processo espontâneo e fácil, pois as relações de poder po-
derão impedir a evolução do processo, sendo necessário que o 
permanente esforço humano, seja coletivo e realizado em fun-
ção de decisões de grupos e não de indivíduos”.

É no convívio, por meio da interação, da participação dos 
alunos, professores e da comunidade que o gestor educacional 
faz uma gestão democrática, onde todos possam opinar, suge-
rir e avaliar o processo educacional. 

Sabemos também, que ainda hoje temos a figura arcaica 
do diretor autoritário, que em vez de facilitar o processo edu-
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cacional, limita-se a tomar as decisões por conta própria, atra-
sando muitas das vezes o processo educacional. Segundo LIBÂ-
NEO (2004, p. 217):

Muitos dirigentes escolares foram alvos de críticas por práti-

cas excessivamente burocráticas, conservadoras, autoritári-

as, centralizadoras. Embora aqui e ali continuem existindo 

profissionais com esse perfil, hoje estão disseminadas práti-

cas de gestão participativa, liderança participativa, atitudes 

flexíveis e compromisso com as necessárias mudanças na 

educação.

Neste sentido, outro desafio é extinguir a resistência por 
parte dos demais envolvidos na escola, pois muitas vezes as 
pessoas não desejam participar por não querer aceitar o ônus 
de fazê-lo, e acabam agindo com resistência, descomprometi-
mento e/ou, simplesmente, se recusando a estabelecer envolvi-
mento com as ações necessárias à mudança esperada e deseja-
da. Contudo, o autor nos diz:

A gestão democrática da escola exige, em primeiro lugar, 

uma mudança de mentalidade de todos os membros da co-

munidade escolar. Mudança que implica deixar de lado o 

velho preconceito de que a escola pública é do estado e não 

da comunidade. A gestão democrática da escola implica que 

a comunidade, os usuários da escola, sejam os seus dirigen-

tes e gestores e não apenas os seus fiscalizadores ou meros 

receptores dos serviços educacionais. Na gestão democráti-

ca pais, alunos, professores e funcionários assumem sua 
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parte de responsabilidade pelo projeto da escola (GADOT-

TI, 1994, p. 2).

Com isso, a “construção” escolar se dará com o gestor e 
a comunidade interna e externa, buscando atender e melho-
rar todas as necessidades educacionais. Para isso, o gestor deve 
ter disciplina para unir e/ou reunir os esforços necessários 
para realizar as ações a ele determinada em prol da melhoria 
da qualidade de ensino, agindo como líder, pautado na razão e 
tendo coragem para enfrentar as mais diversas situações da ro-
tina escolar. Contribuindo para o sucesso acadêmico do aluno, 
buscando excelência na qualidade do ensino e no crescimento 
profissional do corpo docente da instituição onde atua.

Isso significa que, 

Uma gestão escolar democrática, a própria palavra nos diz, 

promove a redistribuição de responsabilidades, ideia de 

participação, trabalho em equipe, decidir sobre as ações que 

serão desenvolvidas, analisa situações e promove confron-

to de ideias, procura-se, assim, o êxito de sua organização, 

através de uma atuação consciente (SCHNECKENBERG, 

2008 apud SANTOS, 2011, p.11).

 Outro desafio que encontramos para que haja uma 
gestão democrática, é o trabalho em equipe, onde muitos não 
conhecem seu papel e com isso, prejudica o processo ensino 
aprendizagem, cabendo o gestor fazer o alinhamento para o 
bom andamento do processo educacional.

As funções são determinadas em toda e qualquer equi-
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pe, porém na educação é necessário que o profissional cumpra 
mais que as atividades que lhe foi atribuída, pois como todos 
são educadores devem promover uma educação de qualidade 
e de fato emancipatória através do bom relacionamento inter-
pessoal, ficando a cargo de o gestor gerir essas atividades.

Contudo, cabe ao gestor liderar e administrar a insti-
tuição de forma participativa, como afirma Martins (2010), “é 
preciso acreditar e agregar equipes, trabalhar o diálogo e con-
seguir revolucionar o espaço escolar para que, criando meios 
de participação, as decisões sejam discutidas e colocadas em 
prática com a força de um grupo que pensa de acordo com a 
realidade na qual se encontra”.

Portanto, uma escola com gestão democrática é aquela 
em que o gestor dialoga com o coletivo da escola e cujas práti-
cas pedagógicas têm como meta a formação do aluno autôno-
mo para viver numa sociedade democrática, respeitando valo-
res nela existentes e, dessa forma contribuir para a construção 
de um mundo qualitativamente melhor para todos.

É aquela que gestores e docentes proporcionam um es-
paço interdisciplinar entre os saberes em prol da aprendizagem 
significativa do aluno e em seu crescimento intelectual, de for-
ma que atue na sociedade de forma ampla e contínua.

Entretanto, é necessário que a escola analise o seu pa-
pel na sociedade, formando cidadãos críticos, participativos e 
atuantes na sociedade em que vivem para que venham a obter 
êxito no mercado de trabalho como parte da realização profis-
sional através da educação escolar. 

Atualmente, a escola passa a tomar suas decisões coleti-
vamente, se comprometendo a fazer um trabalho coletivo como 
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uma equipe totalmente inteirada com os assuntos propostos 
pela escola, com o objetivo de resultados consistentes e, conse-
quentemente, eficazes.

É fundamental a compreensão que na gestão democrática 
todos podem contribuir para o bom funcionamento da instituição 
educacional, tendo em vista um planejamento coletivo que 
tenha como objetivo final a aprendizagem significativa do 
educando, o diálogo, a convivência e a organização pedagógica 
e administrativa da escola.

Desse modo, compreendemos que gestão democrática 
resulta da construção pessoal e coletiva dos envolvidos no pro-
cesso com suas idas e vindas, acertos e erros, sucesso e fracas-
so, ganhos e perdas que fazem parte do educar democrático e 
participativo, valorizando o modo crítico e o olhar diferenciado 
que o aluno terá sobre a sociedade e sendo importante que eles 
estejam baseados em:

Conjunto de valores que tenham vínculos com a liberdade, 

a autonomia, o desenvolvimento do espírito crítico, da ini-

ciativa e da responsabilidade. Ao mesmo tempo, uma escola 

democrática se apoiará também em valores como cooper-

ação e a solidariedade, o espírito de grupo e a tolerância. 

(PUIG, 2000, p.30)

Nessa perspectiva, a gestão democrática é aquela onde 
a participação efetiva de todos se dá por meio do direito a voz 
e voto. Transformando em um processo de democratização da 
sociedade, no qual depende o envolvimento de todos no proces-
so de cidadania, cabendo à escola instruir e capacitar o alunado 
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numa perspectiva participativa e inclusa, podendo ele conhe-
cer, lutar e defender seus direitos quando e aonde for preciso, 
partindo do pressuposto que a formação de um cidadão cons-
ciente, crítico e ativo na sociedade deve estabelecer uma re-
lação escola-comunidade-professor-aluno de troca, de ajuda, 
com sensibilidade e engajamento, pois se as relações não forem 
assim, certamente os resultados esperados por esta escola não 
será de educação de qualidade e humanizada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante pensar a função social da escola repen-
sando o papel do diretor e da comunidade escolar nas relações 
de poder no caminho da gestão democrática. Percebemos que 
muitos avanços foram conquistados no sentido de termos uma 
escola melhor e democrática. Os avanços são significativos, po-
rém, a escola não está isenta de dificuldades.

Ao aprofundarmos na história da gestão escolar no Bra-
sil, percebemos os avanços significativos rumo ao processo de 
democratização da gestão escolar, através de mudanças de con-
ceitos e atitudes. 

Para tanto, é necessário que compreendamos a gestão 
democrática como um processo de administração onde todos 
os membros da comunidade escolar estão envolvidos na busca 
da melhoria do ensino. Assim, os problemas e dificuldades en-
contradas na escola não são mais do diretor, do professor ou de 
alguém específico, mas sim de todos que fazem a escola.

Consideramos também, que ser um gestor educacional 
é ir além de um mero cargo ou uma profissão de grande res-
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ponsabilidade. Ser gestor implica em ser autêntico, com visão, 
ser líder, pois o líder envolve a todos no trabalho, fazendo das 
suas ações um exemplo, tornando cada membro de sua equipe 
importante, motivando – os para que todos acreditem no seu 
próprio valor pessoal e profissional para uma gestão com qua-
lidade.

É de extrema importância que se tenha em mente a ges-
tão democrática e participativa como um processo que deman-
da mudanças pessoais e coletivas que traz desafios e realidades 
distintas, onde somente uma equipe estrategista, bem prepara-
da, e unida será capaz de discutir soluções, de romper barreiras 
e alcançar os objetivos educacionais tendo como principal obje-
tivo nesse processo o aluno.

O estudo procurou ressaltar que a gestão democrática da 
educação é um dos principais instrumentos de transformação 
do processo educativo, transformando-o em uma prática social 
voltada para construção da cidadania, na qual os envolvidos 
desse processo possam atuar efetivamente na sociedade, cons-
cientes de seus direitos e deveres.

O gestor é um líder, capaz de estimular ações democrá-
ticas e propor melhorias no âmbito educacional, permitindo 
um relacionamento interpessoal, a comunicação plena com os 
integrantes da comunidade escolar, na perspectiva de propor 
uma liderança compartilhada.

A participação da comunidade escolar nas decisões for-
talece os laços entre família e escola permitindo a troca de in-
formações relevantes, além de contribuir para elevar o engaja-
mento da comunidade na manutenção da unidade escolar.

Cabe destacar ainda, alguns aspectos importantes na 
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concepção de uma gestão democrática de qualidade, a escola 
deve se tornar um espaço democrático, não apenas ter um ges-
tor democrático, aonde os membros vivenciem experiências 
democráticas, com objetivos reais de uma educação de qualida-
de para todos.

Por mais que os desafios possam e vão aparecer no âm-
bito escolar, uma gestão pautada na democracia é o caminho 
possível e viável para se construir uma sociedade mais compro-
metida, igualitária e crítica.

O diretor é muito importante no processo educacional, 
mas devemos entender que não é o responsável absoluto pela 
democracia escolar. É necessário que a participação seja de to-
dos que compõe a escola, para que a gestão escolar possa pro-
vocar melhorias no ensino, além de melhoria na consciência 
crítica da realidade social. Somente assim contribuímos para 
uma sociedade igualitária, humanitária e responsável.

Enfim, consideramos na realização deste trabalho, que 
na medida em que fortalece e amplia a possibilidade de con-
tribuir para o desenvolvimento da gestão escolar, sugere que 
mesmo existindo referências sobre participação coletiva, sobre 
gestão democrática, é necessário que o estudo e a reflexão não 
se esgotem.
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CAPÍTULO 10

A PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL: FERRA-
MENTA DE AÇÃO NO FAVORECIMENTO DAS 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E DO LIMITE

Hevellyne Florêncio Ribeiro1

Luiza Kelma Correia Oliveira2

Valéria de Lima Silva3

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho procura mostrar a importância da 
Psicomotricidade Relacional como ferramenta de ajuste positi-
vo nas relações interpessoais favorecendo a melhoria nas rela-
ções e o reconhecimento do limite na sala de aula. Visa compre-
ender cada indivíduo em sua complexidade e personalidade.     

Sabemos que a escola possui um papel fundamental na 
construção dos valores, os quais servirão como base nas rela-
ções interpessoais que se fazem presentes em nosso dia-a-dia 
como ferramenta de transformação do eu e do outro. O estudo 
1 Graduada em Pedagogia (UVA), Especialista em educação infantil (Faculdade Kurios), 
Mestranda em ciências da educação (Universidade Interamericana), Professora da rede municipal de 
Fortaleza.
2 Graduada em pedagogia (UVA), Especialista em psicomotricidade relacional (CIAR) e Professora 
da rede municipal de Fortaleza. 
3 Graduada em pedagogia (UVA), Especialista em administração escolar (UVA), Especialista em 
gestão da educação pública (Universidade Federal de Juiz de Fora), Mestre em ciência da educação 
(EMIL BRUNNER WORLD UNIVERSITY) e  Superintendente da rede municipal de Fortaleza
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aqui apresentado enfatiza as estratégias utilizadas na intera-
ção entre as crianças e o adulto fazendo uma ponte entre o 
limite e o prazer. As vivências em Psicomotricidade Relacional 
trazem em seu contexto as atividades propostas que implicam 
corporalmente o envolvimento de todos, quer seja no jogo es-
pontâneo ou simbólico, pois é através da atuação direta com os 
alunos que se faz a intervenção, contribuindo assim para o me-
lhor desenvolvimento do indivíduo nos aspectos psicomotor, 
psicoafetivo, psicossocial e cognitivo. 

O trabalho realizado no estágio supervisionado em Psico-
motricidade Relacional despertou cada vez mais a necessidade 
e convicção que é através das relações que podemos modificar 
os aspectos referentes ao desenvolvimento das potencialidades 
individuais e do grupo, elevando a qualidade das relações inter-
pessoais entre ambos. 

No decorrer do trabalho nas sessões percebeu-se a ne-
cessidade de investir pela qualidade nas relações interpesso-
ais, a fim de, buscar e identificar conteúdos que favorecessem 
momentos de socialização entre as crianças, possibilitando o 
encontro e o reconhecimento do limite próprio e o limite do 
outro. 

Para atingir esses objetivos buscou-se responder ques-
tões como: O investimento nas relações dentro o setting favore-
ce o respeito ao espaço do outro? Através das boas relações eu 
consigo ver o outro como uma peça importante no jogo simbó-
lico? As relações interpessoais podem servir como ponte para o 
ajuste positivo no desenvolvimento de uma criança favorecen-
do a melhoria na sua maneira de se relacionar com os outros 
e consigo mesmo?      Para responder a esses questionamentos 
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partimos para uma pesquisa na tentativa de mostrar que a Psi-
comotricidade Relacional atua como ferramenta de ação no fa-
vorecimento das relações interpessoais e no limite das crianças.           

A metodologia utilizada para a realização desse trabalho 
foi a pesquisa qualitativa, bibliográfica e um estudo de caso que 
foi realizado com uma criança de 6 anos do sexo masculino, 
aluno do primeiro ano de uma escola municipal de Fortaleza o 
qual ocorreu durante os meses de maio de 2012 a maio de 2013, 
nas sessões dos estágios I, II e III que aconteciam uma vez por 
semana e tinham duração de uma hora, as sessões foram filma-
das para observações e análises posteriores. 

Os procedimentos usados nesse método se deram atra-
vés da observação no setting da Psicomotricidade Relacional, 
onde favoreceu um maior envolvimento possibilitando assim 
maior proximidade entre o objeto de estudo (a criança) e o pes-
quisador proporcionando momentos em que os alunos pudes-
sem conhecer uns aos outros, estabelecendo entre si laços e os 
vínculos afetivos. Foram feitas também análises de relatórios 
ao final de cada sessão, gravação de vídeos durante as sessões 
e guias de acompanhamento da criança. Através de referên-
cias com base em estudiosos, pôde-se analisar o processo de 
relações interpessoais na construção significativa de melhorias 
entre os indivíduos, visando não somente os aspectos positivos 
como prática do sucesso, mas também os aspectos negativos, 
cuja função consiste na busca de suprir os desafios proporcio-
nados ao longo dos tempos. 

Utilizamos como referencial teórico as obras de VIEIRA, 
BATISTA e LAPIERRE (2005), LAPIERRE e AUCOUTORRIER 
(2012), CELSO ANTUNES (2003), REFERNCIAL CURRICULAR 
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NACIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (1998), dentre outros 
que estarão citados nas referências bibliográficas.

2 A PSICOMOTROCIDADE RELACIONAL NA ES-
COLA 

A Psicomotricidade Relacional foi criada na década de 70 
por André Lapierre que acreditava que o corpo não era apenas 
cognição, mas sim um lugar onde se sente as emoções por meio 
das relações, seja de prazer, frustração, desejo, angústias, no 
qual o corpo e a motricidade fazem parte da totalidade do ser. 
(VIEIRA, BATISTA e LAPIERRE 2005). 

A Psicomotricidade Relacional na escola é uma prática 
educativa que permite tanto ao adulto como a criança inves-
tir simbolicamente no jogo e entrar numa relação onde não 
será julgada ou culpabilizada podendo assim expressar-se li-
vremente com liberdade e sem restrição “educativa”. “O papel 
do educador é propor objetos, materiais, sons, temas gerais de 
pesquisa deixando que a própria criança explore todos esses 
elementos, ...” (LAPIERRE E AUCOUTURRIER, 2012, p.106). 
No espaço do setting a criança viverá possibilidades de realizar 
trocas de experiências como compreensão do outro, ser aceito, 
respeito mútuo o que favorecerá um estreitamento das relações 
no grupo como também a preparação para enfrentar diversas 
situações com o mundo lá fora. A Psicomotricidade Relacional 
na escola atua como prevenção e possibilita o desenvolvimento 
da aprendizagem, habilidades e mudanças que vão das atitudes 
aos valores éticos os quais precisamos para viver harmonica-
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mente na sociedade exercendo nosso papel de cidadão. 
Segundo Vieira, Batista e Lapierre (2005, p 140), “a 

aprendizagem e o desenvolvimento se produzem pela forma de 
relações afetivas com o outro, de acordo com as possibilidades 
e limites de cada um, em comum acordo”. 

Dentro do setting da Psicomotricidade Relacional através 
dos objetos e do jogo simbólico mediamos situações que nos re-
porte para o imaginário, onde com a ajuda da nossa criativida-
de construímos e reconstruímos nossa própria história estabe-
lecendo vínculos e relações favoráveis. Dentro dessa perspecti-
va educacional os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam 
que:

 O desenvolvimento da identidade e da autonomia estão in-

timamente relacionados com os processos de socialização. 

Nas interações sociais se dá a ampliação dos laços afetivos 

que as crianças podem estabelecer com as outras crianças 

e com os adultos, contribuindo para que o reconhecimento 

do outro e a constatação das diferenças entre as pessoas 

sejam valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de 

si próprias. (RCN’s, 1998, p. 11).

  De acordo com os autores Vieira, Batista e Lapierre 
(2005, p. 67): 

Em Psicomotricidade Relacional os objetos quaisquer que 

sejam, são em primeiro lugar, utilizados na ação dinâmi-

ca, onde alguém lhes dá movimento ou se movimenta com 

eles. 
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É no movimento com o objeto que se concretiza toda ação 
dentro do setting da Psicomotricidade Relacional e é também 
nesse mesmo espaço que descobrimos o outro e que entramos 
em relação com ele. 

É exatamente no momento dessa integração no setting que 
se potencializa o desejo de participar dessas atividades grupais 
e aprende-se a conviver melhor ajustando positivamente nossa 
agressividade, inibição, falta de limites, etc. 

Segundo Wallon o ato motor no ser humano garante desde 

o início a função de expressão da afetividade (por meio de 

gestos, expressões faciais e agitação corporal). Essa ativi-

dade expressiva, possibilitada pela atividade motora regula, 

modula e produz estados emocionais. (Gratiot-Alfandery, 

2010, p.37).

Nesse caso a psicomotricista relacional terá como fun-
ção desenvolver a capacidade de intervir, decodificar, propor-
cionando possibilidades de desenvolvimento da autonomia, 
facilitar a conscientização dos elementos socioafetivos, mediar 
os conflitos existentes no grupo, favorecendo a capacidade das 
crianças enfrentarem novas situações e progredir em direção a 
seus objetivos. 

Enfim a prática da Psicomotricidade Relacional na escola 
favorece a integração no grupo objetivando promover um es-
paço onde a criança possa expressar suas dificuldades relacio-
nais e preveni-las, despertando o prazer de criar e ampliando 
a capacidade de comunicação, facilitando a resolução de con-
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flitos com o outro e consigo mesmo, favorecendo assim uma 
boa relação e o limite nas situações de stress que enfrentamos 
diariamente. 

3 RELAÇÕES INTERPESSOAIS
Para Antunes (2003) relações interpessoais são todos os 

contatos entre as pessoas. Ocorre em todos os meios, no meio 
familiar, educacional, social, institucional, profissional. 

Todo ser humano tem sua forma particular de ser, por 
sermos singulares temos em determinadas situações dificulda-
des de nos relacionar com o outro. Para que nossas relações 
ocorram em harmonia é necessário que deixemos de lado nos-
sa individualidade para dar lugar ao todo, ao próximo. 

Desde o nascimento sentimos a necessidade do outro 
para estabelecer uma relação, é nesse encontro que através de 
gestos, posturas, costumes e trocas de experiências constru-
ímos vínculos afetivos capazes de nos fazer adotar condutas, 
valores e hábitos necessários a inserção num determinado gru-
po. No ambiente escolar não é diferente, precisamos criar opor-
tunidades em que as crianças troquem experiências dirigindo 
suas próprias ações em busca da sua identidade e autonomia. 

A criança é um ser social que nasce com capacidades afeti-

vas, emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar próximo 

às pessoas e é capaz de interagir e aprender com elas de 

forma que possa compreender e influenciar seu ambiente. 

(REFERENCIAL CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO IN-

FANTIL, 1998, P.21). 
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Portanto é necessário que o adulto crie oportunidades 
onde a criança possa, interagir, expressar-se livremente, ouvir, 
falar, colaborar, relacionar-se, criar situações educativas favo-
recendo vivências coletivas respeitando as diferenças dentro 
dos limites impostos para que elas possam desenvolver a auto-
confiança. 

Não é fácil trabalhar as relações interpessoais na escola, 
no entanto cabe ao professor buscar ferramentas no intuito de 
promover situações que envolvam respeito pelo outro, já que 
cada pessoa é, e sempre será um universo de individualidade. 
“Esta originalidade de cada um dificulta a comunicação inter-
pessoal e com ela todo esquema de relações humanas que en-
volvem o segredo do conviver.” (ANTUNES, 2010, p.10). 

 Por isso é importante dentro da nossa singularidade 
buscarmos ferramentas que facilitem nossa convivência den-
tro na família, no trabalho, nos grupos sociais em que estamos 
inseridos de uma maneira geral, encontrarmos meios parar 
transformar contatos em convívio, colegas em companheiros, 
buscando a compreensão do outro facilitando as relações e as-
sim promovendo uma convivência harmônica. Por sermos se-
res singulares essa tarefa não é tão fácil, já que cada um tem 
uma maneira única de pensar, suas ações, seus sentimentos 
que constituem o seu “eu”, porém, no ambiente escolar é im-
prescindível desenvolver nos alunos competências e habilida-
des necessárias para lhe dar e aprender práticas que aprimo-
rem as relações interpessoais. 

Ainda de acordo com Antunes, 2010, p 17. 

Antes de examinar “como” trabalhar as relações interpes-
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soais no espaço escolar, cabe indagar se a personalidade 

do aluno, certamente elemento importante nesse trabalho, 

deve algo á hereditariedade ou é dependente do ambiente e, 

transformável pela educação. 

Dado as informações necessárias o professor poderá en-
tão, exercer sua influência na formação de seus alunos, com 
paciência, persistência, coerência, conhecimento, sobretudo 
objetividade, visando o melhor desenvolvimento das relações 
interpessoais. 

Para Piaget, “são as relações que se constituem entre a 
criança e o adulto ou entre ela e seus semelhantes que a levarão 
a tomar consciência do dever e a colocar acima do seu “eu” essa 
realidade normativa na qual a moral consiste.” (Munari, Alber-
to, 2010, p.46). Portanto, o espaço escolar formado por alunos 
e professores, professores e pais e todo o universo escolar deve-
rá traçar metas no intuito de promover uma ação ou estratégia 
que atue como sensibilizadora “para desenvolver no aluno uma 
visão sistêmica da escola e de seu papel, mas também para fa-
cilitar sua integração com a comunidade, professores e colegas 
através de uma colaboração confiante e pertinente.” (ANTU-
NES, 2010 p. 47). 

O trabalho das relações interpessoais na escola requer do 
professor uma postura que demonstre respeito, carinho e pa-
ciência com seus alunos a fim de obter resultados satisfatórios 
em seus desempenhos. 

 Segundo Vigostky o ser humano, por sua origem e na-

tureza, não pode nem existir nem conhecer o desenvolvi-
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mento próprio de sua espécie como uma mônada isolada: 

ele tem, necessariamente, seu prolongamento nos outros; 

tomando em si, ele não é um ser completo. (Ivic, Ivan, 2010, 

p.16). 

Nesse contexto, impõe-se ressaltar o fato de que a Psico-
motricidade Relacional é uma grande aliada no desenvolvimen-
to das potencialidades, em possibilitar vivências que fortaleçam 
a socialização entre os indivíduos como também promover a 
qualidade nas relações interpessoais. Dentro dessa perspectiva 
é importante perceber a importância do outro para comple-
mentar o seu eu. “para se desenvolver, portanto, as crianças 
precisam aprender com os outros, por meio dos vínculos que 
estabelece”. (RCN’s, 1998, p. 21). À medida que essa realidade 
vem sendo compreendida a criança vai ampliando suas relações 
sociais sentindo-se mais segura para expressar sua linguagem 
e se apropriar da sua imagem corporal. 

De acordo com os RCN’s, 1998, p. 32. 

O desenvolvimento da capacidade de se relacionar depende, 

entre outras coisas, de oportunidades de interação entre 

as crianças ou de idades diferentes em situações diversas. 

Cabe ao professor promover atividades individuais ou em 

grupo respeitando as diferenças e estimulando a troca entre 

as crianças. 

Portanto verifica-se que o trabalho da Psicomotricidade 
Relacional na escola foi fundamental para a elevação da qua-
lidade das relações interpessoais das crianças no grupo e fora 
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dele fortalecendo a segurança e o limite em determinadas situ-
ações vividas por eles. 

4 CONSTRUINDO RELAÇÕES E LIMITES NO SET-
TING DA PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL: 
ESTUDO DE CASO DE UMA CRIANÇA DE 6 ANOS

 O caso estudado por meio desta pesquisa, aconteceu du-
rante as sessões de Psicomotricidade Relacional do Estágio Su-
pervisionado, realizado uma Escola Municipal de Fortaleza/CE.

 As sessões aconteceram com nove crianças da turma do 
primeiro ano do ensino fundamental, onde um deles que vou 
chamar de (Gabriel) se destacou por sua vontade de bater nos 
colegas, destruir suas construções, tomar posse dos materiais 
dos outros participantes, dificuldade de construir relações sau-
dáveis e cumprir acordos. 

A partir dessa observação procurou-se investir nas rela-
ções, buscando promover entre Gabriel e o grupo maior inte-
gração e vínculos afetivos e consequentemente favorecer sua 
autonomia na busca pelo limite, já que sua única defesa era 
descumprir as regras na tentativa de se sentir pertinente ao 
grupo. Esse comportamento manifestado promovia o afasta-
mento das outras crianças, as quais persistiam com suas recla-
mações. 

Nas primeiras sessões era notória a agitação do “Ga-
briel”, corria sem objetivo dentro do setting, não permitia que 
ninguém usasse o material para brincadeiras construtivas e em 
grupo, sempre que percebia alguma brincadeira estava tran-
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quila e dando certo, ele dava um jeito de destruir e atrapalhar. 
Apresentava-se agressivo nas investidas com as outras crian-
ças. 

A partir daí procurou-se estabelecer uma relação de pra-
zer e respeito com “Gabriel” na busca de fazê-lo entender que 
através das boas relações com o grupo ele seria aceito por to-
dos, pois notava-se uma enorme necessidade de aceitação por 
parte dele. 

No início não foi fácil, pois ele apresentava um compor-
tamento dominante, agitado e sempre resistia em cumprir os 
acordos, passamos a observar a necessidade que a criança ti-
nha de entrar em relações afetivas para só então aproximar-se 
do grupo. Foi então, que criou-se oportunidades para mostrar o 
uso do material através do jogo simbólico como meio de apro-
ximação com os demais favorecendo melhor as relações.

Portanto, temos que efetuar a transposição no plano 

simbólico, no qual a agressão poderá ser aceita e isentada 

de culpa. Este é o sentido de todos os jogos de agressão 

simbólica que estimulamos e suscitamos. Bolas, arcos, cor-

das, lenços, tecidos e, de maneira geral, todos os objetos 

“não perigosos” são usados como instrumentos para esses 

jogos, mas também as lutas de desequilíbrio, a conquista e 

a defesa do próprio espaço, as lutas de tração, de pressão, de 

tensão, etc. (LAPIERRE E AUCOUTURRIER, 2012, p.105). 

 Essa percepção foi importante já que a agressividade ne-
gativa foi transportada através do jogo para um plano positivo 
onde a criança foi a cada sessão desculpabilizando e sendo acei-
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ta cada vez mais, reforçando a socialização no grupo com mais 
segurança e prazer. 

Sabendo-se que a “Psicomotricidade Relacional no espa-
ço escolar busca estimular a capacidade relacional” (VIEIRA, 
BATISTA e LAPIERRE, 2005, p 41), procurou-se investir no es-
paço do setting buscando estratégias na tentativa de desenvol-
ver limites e construir relações.

 Ao longo das primeiras sessões buscou-se estabelecer li-
mites sempre através do uso dos materiais já que a criança não 
aceitava a intervenção do adulto através do corpo, investiu-se 
nessa relação usando os objetos para ganhar sua confiança. 

De acordo com Vygostky citado por Ivic: 

No brinquedo, espontaneamente, a criança usa sua capaci-

dade de separar significado do objeto sem saber o que está 

fazendo, da mesma forma que ela não sabe estar falando 

em prosa e, no entanto, fala, sem prestar atenção às pala-

vras. Dessa forma, através do brinquedo, a criança atinge 

uma definição funcional de conceitos, e as palavras passam 

a se tornar parte de algo concreto. (Ivic, Ivan, 2010, p.16). 

Assim, aos poucos, ajustou-se a conduta da criança às 
normas sociais dentro do setting, integrando-a ao grupo atra-
vés das intervenções cabíveis e construindo relações saudáveis 
que mais tarde vieram favorecer a convivência entre ambos os 
participantes. De sessão em sessão notava-se a evolução do Ga-
briel, já não era tão agressivo nem destruía as construções dos 
colegas, aceitava as intervenções, se mostrava amável, conse-
guia cumprir acordos, mantinha relações saudáveis dentro do 
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setting e o fato mais importante Gabriel não se desfez da sua 
personalidade forte, mas sim canalizou sua agressividade ne-
gativa para a positiva, encontrando assim dentro do seu “eu”, 
alguém que há muito tempo estava adormecido dentro de si 
mesmo. “Ninguém se constrói sozinho. Somos construídos e 
construtores da nossa personalidade. Somos construídos pela 
carga genética, pelo sistema social, pelo ambiente educacional 
e pela atuação do eu”. ( CURY, 2004, p.16). 

 Vale ressaltar o desenvolvimento do Gabriel, a adequa-
ção social de seu comportamento e aqui relata-se um momento 
do ápice desta pesquisa onde a criança liderou o grupo e cons-
truiu um circuito, orientando sozinha todos os participantes da 
atividade, reafirmando assim seu poder no grupo dessa vez de 
forma positiva e construtiva. Assim reafirma LeBoulch (1987, 
p.37) “Na medida em que a criança pôde edificar uma tal ima-
gem equilibrada e que lhe dar satisfação, ela será um membro 
ativo e cooperador dentro do grupo.” 

Nesse caso o papel da psicomotricista relacional foi ajus-
tar positivamente as demandas observadas dentro do jogo sim-
bólico tentando diminuir a agressividade negativa da criança 
canalizando-a como demanda de relação e investindo numa 
comunicação tônica sem agressão, repressão ou coerção, ten-
tando assim criar possibilidades de parceria elevando sua auto-
estima e o prazer de se relacionar com o outro. 

Por meio desse domínio da agressividade tem início a ad-

aptação ao outro. É “fazer de conta”, é “não fazer mal”, é 

encontrar os limites da tolerância do outro... e também 

fazê-lo conhecer os próprios limites”. (VIEIRA, BATISTA E 
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LAPIERRE, 2005, p 105).

 Portanto ao finalizar esse estudo de caso conclui-se que 
por meio das relações conseguimos tocar o outro, permiti-se, 
envolver-se, estabelecer vínculos e acima de tudo construir um 
processo de autoconfiança e autoestima onde através do outro 
você consegue mudar a si próprio.

 Nesse processo a Psicomotricidade Relacional só veio 
acrescentar positivamente o trabalho das relações interpesso-
ais dentro do ambiente escolar colaborando com o trabalho do 
educador para facilitar no seu dia a dia a realização dos seus 
objetivos. 

Portanto, ao longo da realização dessa pesquisa procu-
rou-se mostrar que através das relações conseguimos tocar o 
outro, permite-se, envolver-se, estabelecer vínculos e acima 
de tudo construir um processo de autoconfiança e autoestima 
onde através do outro você consegue mudar a si próprio. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho pontuou-se a importância da Psicomotri-
cidade Relacional na escola e a relevância da discussão acerca 
das relações interpessoais e do trabalho entre os indivíduos na 
busca da integração dentro de um determinado grupo “a aqui-
sição da consciência dos limites do próprio corpo é um aspecto 
importante do processo de diferenciação do eu e do outro na 
construção da identidade”. (RCN’s, 1998, p. 25). 

Dentro desse contexto, quanto mais entrelaçados, num 
ambiente de tranquilidade, estivermos com os outros, maior 
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será a afetividade que construiremos na relação interpessoal 
e cada vez mais nos conscientizaremos que precisamos um do 
outro pra viver. “Cada pessoa é, e sempre será, um verdadei-
ro universo de individualidade; suas ações, seus motivos, seus 
sentimentos constituem paradigma único”. (ANTUNES, 2010, 
P.9). No entanto, o ser humano não vive isolado, busca a cada 
relação o encontro com o outro em busca da sua plenitude. 

Pôde-se perceber nas vivências que com as intervenções 
do psicomotricista relacional, favoreceu-se a socialização e a 
relação entre os alunos, por meio a aproximação corporal, es-
tabelecida pela disponibilidade do adulto no setting, que facili-
tou o contato entre as próprias crianças, como também, com o 
adulto sem poder deixar de evidenciar a importância dos ma-
teriais utilizados que foram fundamentais no favorecimento do 
encontro entre os participantes. 

Se a agressividade for grande demais para ser controlada, 

ou se for objeto de uma culpa grande demais, nós a desvi-

aremos contra o objeto, na “força” e na “rapidez” que liber-

am a violência do gesto. É, por exemplo, a bola que batemos 

no chão para fazer muito barulho...” (LAPIERRE E AUCOU-

TURRIER, 2012, p.105).

 A agressividade foi canalizada para um campo positivo 
onde proporcionou a união do grupo, transformando conteú-
dos onde cada membro pôde demonstrar e viver seus desejos 
sem culpa, sem repreensão, onde cada um foi aceito como ser 
humano, ser único de igual para igual por meio do olhar, da 
voz, do gesto, do toque, das diferentes formas de comunicação 



Hevellyne Florêncio Ribeiro; Luiza Kelma C. Oliveira; Valéria de Lima Silva | 221 

Série Saberes e fazeres da educação: volume 20

que se 11 estabeleceu com cada participante na busca do prazer 
do encontro com o outro e consigo mesmo. 
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CAPÍTULO 11

AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA A CONSCIÊNCIA AMBIEN-
TAL: AVALIAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES DE 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 
ESCOLA PÚBLICA EM FORTALEZA-CE

Milene de Queiroz Freitas1

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa demostrar como determinadas 
ações pedagógicas interdisciplinares, como práticas ecopeda-
gógicas e de esclarecimento nutricional, podem desenvolver 
a educação ambiental em seus alunos. Nas escolas deve haver 
espaço para que os professores de diferentes áreas possam de-
senvolver atividades relacionadas ao meio ambiente e saúde.

Será que em todas as propostas educacionais em torno 
da concepção construtivista, seja com base em Piaget, ou na 
arte de pensar de Vigotsky, nas inteligências múltiplas de Gard-
ner, na inteligência emocional de Goleman, podemos encontrar 
alguma teoria particular e segura que dê sentido ao complexo 
processo educativo? (CURY, 2003). Ou melhor, que promova a 
verdadeira felicidade planetária? E interplanetária? Uma vez 
que tanto se fala em diversidade, atualmente.

1 Licenciada em Ciências Biológicas (UECE), Especialista em educação ambiental (Faculdade 
barão de Mauá) e  Professora da rede municipal de Fortaleza.
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Assim sendo, e concebendo a educação como essencial a 
vida evolutiva, a educação da emoção, da autoestima, da soli-
dariedade, da tolerância, da segurança, do raciocínio esquemá-
tico, da capacidade de gerenciar os pensamentos nos focos de 
tensão, da habilidade de trabalhar perdas e frustrações, do trei-
namento dos professores e da mudança da cultura educacional, 
trará novos horizontes para uma sociedade feliz (CURY, 2003).

Vale a pena pensar que “... existe uma relação entre desenvol-
vimento humano e a aprendizagem. (TEIXEIRA E DIAS, 2011, p. 28). 
Essa reflexão é primordial à formação humana em seus mais nobres 
valores, porque somente o bom homem refletirá uma educação ver-
dadeira e integral. Nesse sentido, será possível formar, facilmente e 
naturalmente a consciência cidadã e ecológica.

Se olharmos a educação como ato político, então percebemos 
que ela não pode ser alienante; tem que ser libertadora e, porquanto, 
levar os sujeitos à leitura, interpretação e transformação do mundo 
(FREIRE, 1998).

2 AÇÕES PEDAGÓGICAS

A prefeitura de Fortaleza, juntamente com a secretaria 
municipal de educação criou AS DIRETRIZES CURRICULARES 
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PÚBLICO MU-
NICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA, com o intuito de guiar e 
estruturar as propostas educativas e seus conteúdos escolares. 
Com seus fundamentos orientados pela Constituição Federal 
de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
n°9.394/96) e os Parâmetros Curriculares Nacionais, entre ou-
tros.
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Assim, o currículo apresenta-se como organizador do pro-

cesso educacional desenvolvido na escola, e sua tarefa pri-

mordial é encarar as intencionalidades fundamentais do 

projeto educativo da sociedade. O currículo incorpora todas 

as atividades planejadas para atingir determinados obje-

tivos; inclui, ainda, os acontecimentos inesperados, mas dos 

quais se pode extrair oportunidades para a aprendizagem e 

também as demais experiências pessoais, coletivas e sociais 

(currículo oculto). É um projeto de educação que determi-

na no currículo atingir esses objetivos por isso supõe uma 

seleção do que é desejável, planejado e também real para se 

ensinar em toda a escola (não apenas no interior de uma 

sala de aula) (TEIXEIRA E DIAS, 2011, p. 23).

Essas diretrizes contemplam e privilegiam a interdisciplinari-
dade, com ações que devem ser ampliadas nas propostas pedagógi-
cas escolares, realiza atividades, atualmente, designadas de projetos 
especiais. Mas com temas selecionados, conforme o projeto político 
pedagógico de cada escola, entre eles: a educação ambiental. Pois, se-
gundo as diretrizes, entende-se que há incompletude das disciplinas, 
por isso requerem a interação entre as disciplinas, como condição 
para o currículo cidadão.

A ideia de planetaridade, ou seja, tratar o planeta como 
um ser vivo e inteligente contém a conexão necessária ao que, 
atualmente, é o “ideal de formação humana”. A Terra é “GAIA”, 
um superorganísmo em evolução, para se chegar à cidadania 
planetária (JACQUES, 2004).

Tratar de meio ambiente implica ações pedagógicas em 
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tomo da própria sobrevivência humana. A partir disso é possí-
vel um currículo cidadão. Um conteúdo é um olhar sobre um 
evento da comunidade. O que culminará na formação em sua 
multidimensionalidade, que integra o corpóreo, o psíquico, o 
intelecto, o cultural, o político, o ético, o estético e o espiritual. 
E todos os saberes deverão partir de sua realidade social e for-
mação integral (TEIXEIRA E DIAS, 2011).

Por isso a seleção de ações pedagógicas traz, aos alunos, 
uma diversidade de valores humanos para uma educação mais 
contextualizada, contemplando o meio ambiente, a própria 
saúde e a qualidade de vida, mesmo que, geralmente, à longo 
período.

Para Gadotti, a ecopedagogia não é uma outra modala-

idade de pedagogia, ao lado de outras pedagogias. Ela 

só tem sentido como projeto alternativo global onde a 

preocupação não está apenas na preservação da natureza 

(Ecologia Natural) ou no impacto das sociedades humanas 

sobre os ambientes naturais (Ecologia Social), mas num 

novo modelo de civilização sustentável do ponto de vista 

ecológico (Ecologia integral) que implica uma mudança nas 

estruturas econômicas, sociais e culturais. Ela está ligada, 

portantd, a um projeto utópico: mudar os paradigmas que 

regem as relações humanas, sociais e ambientais que temos 

hoje. Aqui está o sentido profundo da ecopedagogia, ou de 

uma Pedagogia da Terra (TEIXEIRA E DIAS, 2011, p. 39).

A ecopedagogia sustenta um novo paradigma teórico, o 
paradigma da complexidade, apoiado em teóricos como Marin, 
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Maturana, Capara, Boff, Mduhan e traz a ideia de formação da 
cidadania ambiental e planetária no processo de construção da 
democracia, indicando a interligação, a interdependência das 
coisas (ARAÚJO E LIMA, 2010, p.4).

3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A partir da conferência Intergovernamental sobre Edu-
cação Ambiental, no ano de 1977, em Tbilisi (EUA), inicia-se 
a formação de uma nova consciência, o valor da natureza e a 
produção do conhecimento baseado na interdisciplinaridade e 
em diversos níveis de formação.

O primeiro documento que trata especificamente de 
educação ambiental foi elaborado na ECO-92, o tratado de 
Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis. Até esse 
momento a Educação Ambiental teve um enfoque extracurri-
cular. A inserção da EA nos sistemas de ensino ocorreu a partir 
da Lei n° 9.795, de 28 de abril de 1999 dispõe sobre a Política 
Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Essa lei fortaleceu a 
Coordenação Geral da Educação Ambiental (COEA). Além dos 
Parâmetros curriculares nacionais (PCN), que inserem atitu-
des e valores no meio escolar, através dos temas transversais, 
o Ministério da Educação e do Desporto e o Plano Nacional de 
Educação (PNE) também consolidam ainda mais a EA no Brasil 
(ALCANTARA, 2009). 4e,

A educação ambiental é um processo muito amplo, pois 
é embasada pela ciência da ecologia, na qual se inserem con-
ceitos sociais, econômicos, biológicos, físicos, químicos, entre 
outros, compreende a grande teia da vida. Mas, ainda observa-
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-se uma gigantesca desconexão dos conhecimentos científicos 
da ecologia com a realidade de atitudes simples e práticas, já 
sabidamente presentes no senso comum.

Entende-se por educação ambiental a construção de va-
lores, conhecimentos e atitudes para a conservação do meio 
ambiente, qualidade de vida e sustentabilidade. E deve ser de-
senvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e 
permanente em todos os níveis e modalidades do ensino for-
mal ou informal, não como disciplina específica (BRASIL, LEI 
N° 9.795, 1999).

A educação ambiental se destina a despertar a consciên-
cia ecológica para o exercício da cidadania, uma vez que promo-
ve a geração de atitudes, hábitos e comportamentos à garantia 
da qualidade do ambiente e das relações humanas (AMARAL, 
2008).

Atualmente, os profissionais da educação estão sempre 
discutindo, desde as séries iniciais, as atitudes, hábitos e com-
portamentos incoerentes ou antiéticos dos seus educandos, vi-
sivelmente crescentes, nos mais variados aspectos da formação 
humana. Percebe-se, ainda, nas escolas, uma visão cartesiana, 
ou dividida tanto da educação como da educação ambiental. 
Poucos profissionais entendem ou conhecem a ecologia, ou 
seja, a leia da vida”, a qual não é um conceito e sim uma intensa 
interação global em todos os sentidos da vida.

Leonardo Boff aponta dois valores cruciais à educação 
ambiental no ensino fundamental: a sustentabilidade e o cuida-
do, concordando com a perspectiva freireana: a amorosidade, a 
humildade e uma atitude crítica (TEIXEIRA E DIAS, 2011). Esse 
cuidado é o que toma o ser humano sustentável para si e para 
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todos e tudo ao seu redor, na grande aldeia global. Daí $urge 
a ideia da ação ecopedagógica de cuidar de vegetais na escola. 
Cada aludo, voluntariamente, adota uma planta para adquirir 
o valor da responsabilidade, do conhecimento nutricional para 
a sua saúde e à dos outros, do amor à natureza, da construção 
de algo que gera vida e muitas outras sabedorias concretas e 
abstratas.

A secretaria municipal referencia a Educação Ambiental 
em três eixos: relação teoria e prática; formação de profissio-
nais e sustentabilidade e a ideia de cidade educadora, baseada 
nas dimensões global e local. (TEIXEIRA E DIAS, 2011). O pro-
blema é que mais de 70% das escolas do Ensino Fundamental, 
no Brasil, trabalham a EA, mas esse dado não retrata a qualida-
de das ações (ALCANTARA, 2009). O que reforça a necessidade 
de política efetiva e estudos mais qualitativos.

3.1 CONSUMO SUSTENTÁVEL E ALIMENTAR

Nestes tempos em que a informação cada vez mais re-
levante, ciberespaço, multimídia, internet e a educação para 
cidadania representam a possibilidade de motivar as pessoas 
para transformar formas de participação na defesa da qualida-
de de vida. Nesse sentido a educação ambiental assume mais 
função transformadora, com objetivo essencial para promover 
um novo tipo de desenvolvimento — o desenvolvimento sus-
tentável (JACOB, 2003).

Pode-se conceituar o consumo sustentável como sendo o 

padrão de consumo resultante da inter-relação de atores 
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sociais, numa perspectiva de interação política, direcionado 

ao alcance do desenvolvimento sustentável, pressupondo a 

existência de uma consciência ‘individual (ao considerar o 

indivíduo como cidadão), de ume alinhamento organiza-

cional direcionado aos aspectos socioambientais, por uma 

atuação governamental ativa, bem como dê outros atores 

pertencentes ao contexto social, por meio da (coordenação 

das práticas e relações existentes na dinâmica’ do consumo 

sustentável (SILVA, 2012, p225).

Consumo é tema complexo que envolve diversas cate-
gorias de pensamentos, como política, sociológico, psicológi-
co, jurídico, biológico, geográfico, humano, ambiental e outros 
(BOREGGIO NETO, 2008, p.17).

A missão da Iniciativa da Carta da Terra é promover a tran-

sição para estilos de vida sustentáveis, para uma sociedade 

global fundamentada, em um modelo de ética compartil-

hada, que inclui o respeito e o cuidado pela comunidade da 

vida, a integridade ecológica, a democracia e uma cultura 

de paz (GADOTTI, 2009, p.79).

Ao pensar na carta da Terra, há exigência para uma nova 
consciência, a consciência de cidadão planetário inclui o cuida-
do com o próprio corpo, sem o esquecimento do espírito, ou o 
cuidado de si mesmo sem o esquecimento do outro ou do pla-
neta (JACQUES, 2004).

O que se vê bastante nas escolas, mesmo nas públicas, 
onde se é ofertada a merenda escolar, devidamente orienta-
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da por nutricionistas, é um grande número de alunos consu-
mindo, individualmente, substâncias ou “alimentos” pouco ou 
nada nutricionais. Tais substâncias como: bombons, chicletes; 
pirulitos, chilitos, refrigerantes, entre outros, contidos em em-
balagens inorgânicas, as quais são descartadas ao solo, fora dos 
recipientes de resíduos, conhecidos por lixeiras. Vale lembrar 
que nas escolas municipais de Fortaleza não têm cantina para 
a venda desses produtos, assim como a escola em que foi reali-
zado este trabalho.

Diante do que é exposto aqui, não há nenhuma visão 
ecológica ou mesmo holística deste processo atitudinal, total-
mente individualista e inconsciente. Daí a importância da (eco 
educação) ou educação sustentável e ambiental, que está ligada 
à ações ecopedagógicas.

A ingestão alimentar inadequada ou baseada ‘sim pro-
dutos industrializados podem levar a uma acidez sanguínea, 
deixando as hemácias despolarizadas, formando agregações. 
As quais podem resultar em problemas cardíacos e formar um 
ambiente orgânico propício à várias outras doenças (TEIXEIRA 
E DIAS, 2011).

O desenvolvimento de uma consciência integral: nutri-
cional, física, biológica e crítica no aspecto mental e intelectual, 
é necessária ao estabelecimento de uma cultura contra o des-
perdício de alimentos. É importante o plantio coletivo de ve-
getais com diversas importâncias ecológicas, medicinais e nu-
tricionais. Aproveitando o que a natureza oferece, respeitando 
seus limites e cuidando de sua sobrevivência.

De acordo com o PCN: “A alimentação adequada é um 
fator essencial rio crescimento e desenvolvimento, no desem-
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penho das atividades cotidianas, na promoção e recuperação da 
saúde” (PCN, volume 9, R107: 1997).

Os alunos da escola pertencem a famílias em situação 
precária, devido a alguns fatores como, por exemplo, baixa ren-
da, maus hábitos alimentares, consumo exagerado de produtos 
industrializados e a falta de tempo no preparo das refeições.

Para incentivar a alimentação adequada no ambiente es-

colar, o trabalho interdisciplinar toma-se essencial, consid-

erando-se a oportunidade que oferece trocas de experiên-

cias entre conteúdos e entre alunos e professoras. Assim, o 

compartilhamento de novas ideias e novos hábitos toma o 

conhecimento mais real, mais relacionado ao cotidiano de 

cada família (CELANTE et aL, 2013, p2).

O indivíduo, nesse momento, assume a nova prática de 
consumo sustentável, ao desempenhar papei de consciência 
no momento da compra, bem corno um comportamento de 
consumidor preocupado com desenvolvimento e também de 
sustentabilidade orgânica própria, conforme se aborda neste 
artigo.

As tentativas dos pais e/ou responsáveis e profissionais 
para reverter as tendências de agravamento dos problemas am-
bientais e as consequências dos transtornos alimentares como 
obesidade infantil, desnutrição e mudanças de hábitos alimen-
tares, podem ter dificuldades de concretização se ¡não houver 
nas escolas um trabalho efetivo e permanente de educação am-
biental, alimentar e nutricional (FERREIRA, 2011, p.12).
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Atualmente apesar de termos produção de alimentos em 

quantidade suficiente para toda a população, uma parcela 

desta passa fome. E isso não porque não existem alimentos 

disponíveis no mercado, mas porque elas não têm recur-

sos financeiros para adquiri-los (BOREGGIO NETO, 2008, 

p.29).

Para sensibilizar as futuras gerações, seria bom que os 
educadores fizessem trabalhos de campo pedindo aos alunos 
pesquisem sobre os impactos sociais e ecológicos dos alimentos 
consumidos em casa e na escola (BOREGGIO NETO, 2008).

As mudanças não são fáceis nem rápidas, a Educação 
Ambiental para um consumo sustentável de alimentos, fornece 
subsídios aos alunos, para que se tornem críticos da realidade, 
refletindo, questionando os impactos sociais e ambientais do 
consumo de alimentos.

Além dos pais a escola tem um papel fundamental na 
educação alimentar dos alunos, e deve ser adequada a fim de 
que se tome um ambiente favorável à estimulação do consumo 
de alimentos saudáveis, portanto, acredita-se que o próximo 
passo para desenvolver ações educativas direcionadas a educa-
ção ambiental e alimentar, seja a difusão de conceitos adequa-
dos sobre o tema com toda a comunidade escolar, sendo esta 
formada por país, ‘diretores, coordenadores, alunos, educado-
res, merendeiros e demais funcionários.

De acordo com o Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE), deve-se priorizar o respeito aos hábitos alimen-
tares regionais e à vocação agrícola do Município aproveitando 
assim os recursos regionais (BRASIL, 2006).
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Para Nogueira (2005), a horta quando inserida no am-
biente escolar tem o potencial de estreitar relações com práti-
cas saudáveis, tomando possível a discussão a respeito de uma 
alimentação saudável e fortalecendo o vínculo positivo entre 
educação, saúde e meio ambiente.

O consumo insuficiente de frutas e hortaliças aumenta o 
risco de doenças crônicas não transmissíveis, como as cardio-
vasculares e alguns tipos de câncer, e está entre os dez fatores 
de risco que mais causam mortes e doenças em todo o mundo 
(JAIME, 2007, p.2).

3.2 RESÍDUOS SÓLIDOS

Tempos atrás, o que se jogava no mato e em terrenos 
eram normalmente cascas de frutas e resto de alimentos, ou 
seja, resíduos orgânicos, que se decompunham ou eram comi-
dos por animais. Hoje, o problema é que a “embalagem”, nesse 
caso é o resíduo inorgânico, atirado ao chão pode demorar cen-
tenas de anos para se decompor. A Educação Ambiental possui 
papel fundamental, na mudança de hábitos de consumo, sendo 
essa educação, um princípio fundamental para redução do lixo, 
ou resíduos sólidos, além de uma saúde melhor.

Saber viver é o código da inteligência, o que levará to-
dos os seres humanos à verdadeira felicidade, a felicidade do 
altruísmo e todos os outros princípios que levam ao equilíbrio 
(CURY, 2009). E ao citar a palavra equilíbrio recorda-se, ins-
tantaneamente, da interconexão entre tudo e todos, que reflete 
o conceito da física quântica, e tem concordância com a terceira 
lei de Newton: Ação e Reação.
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4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

As atividades foram orientadas, inclusive, pelos princí-
pios ecopedagógicos. A metodologia utilizada foi a pesquisa-a-
ção, em que há pesquisa e ação educativa, também considerada 
pesquisa participante, onde pesquisador e participante são par-
ceiros da investigação e da realidade, pela ação-reflexão-ação 
(TOZONI-REIS, 2010). Essa concepção é fundamental à prática 
da educação ambiental, pois torna o processo reflexivo e crítico 
da realidade, com base nas trocas de experiências sócio-histó-
ricas.

O projeto político pedagógico da escola em estudo, já ha-
via previsto a programação de ações pedagógicas interdiscipli-
nares, sobre o meio ambiente, para o período de agosto a no-
vembro de 2014. A partir, daí, antes e depois da conscientização 
ecológica, realizou-se uma avaliação diagnóstica, com os alunos 
do nono e sexto ano do fundamental II, sobre seus conheci-
mentos e suas relações com o meio ambiente escolar.

Com as entrevistas realizadas com os alunos, antes das 
ações pedagógicas de educação ambiental, puderam ser obser-
vados os conhecimentos prévios e atitudes ecológicas destes, na 
escola e em sala de aula, ao entrarem no ensino fundamental II, 
do sexto ano, e ao seu término, do nono ano.

Os alunos foram entrevistados utilizando-se o método 
da entrevista estruturada, através de um questionário objeti-
vo (TOZONI-REIS, 2010) com algum espaço para comentários 
particulares, pois se verificou a dificuldade de expressarem seus 
pontos de vista em questionamentos mais abertos.

O desafio foi e será conscientizar os alunos, visando as-
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sim modificar seus hábitos alimentares. Assim sendo, foi rea-
lizado no mês de agosto de 2014, um primeiro questionário, e 
em seguida diálogos com os alunos sobre o tema, destacando 
sua importância para nossa realidade. Em setembro, foram de-
senvolvidas em sala de aula várias atividades: confecção de pes-
quisas, textos e cartazes figurativos, buscando sensibiliza-los 
quanto aos bons hábitos alimentares e o descarte de resíduos 
em seu meio ambiente escolar.

Para envolvê-los nas ações de responsabilidade, alguns 
alunos se fizeram presentes para dar início à estruturação de 
um canteiro e plantar as primeiras sementes da longa educação 
ambiental.

Foi decidido que cada um dos alunos cuidaria de uma 
planta, escolhida b trazida pelo próprio aluno, ou então, se-
mentes. Em parceria com os alunos criamos um título bastante 
cativante para as atividades com os vegetais: “Adote sua plan-
tinha”.

Outubro foi marcado por uma grande ação: o plantio de 
hortaliças, flores e fruteiras, com a ajuda da Diana, merendeira 
com experiência em canteiros, e isso para os envolvidos foi um 
fator que representou integração e esperança.

Houve a feira de Meio Ambiente na escola, a qual trazia 
conhecimentos sobre as plantas que seriam cultivadas e sua 
importância ecológica e nutricional, além de ações pedagógicas 
de resíduos sólidos desenvolvidos pelos alunos, como cartazes 
educativos e a construção do canteiro com garrafas pet. Uma 
pirâmide alimentar foi confeccionada e apresentada, no pátio 
da escola, destacando a organização, e a escolha saudável, ne-
cessária em nossa alimentação, orientada pela professora de 
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Ciências.
No mês de novembro deu-se início aos manejos das plan-

tinhas, os cuidados eram acompanhados pelos alunos com o in-
tuito de despertar-no-los o sentimento de amor e respeito pela 
terra, propondo condições para se ter uma relação homem-
-natureza. Concomitantemente, outras plantinhas e sementes 
começaram a ser plantadas e semeadas, respectivamente, cul-
tivadas e “adotadas”, pelos alunos e por própria iniciativa dos 
mesmos, para um acompanhamento ecopedagógico até o ano 
seguinte. Ainda no fim de novembro foi possível a colheita de 
cebolinha.

Já no mês de dezembro mais colheitas deverão acontecer, 
passando a serem utilizadas no lanche dos alunos. E na sala de 
aula os trabalhos continuam sendo desenvolvidos.

Ações como elaboração de textos, confecções de cartazes, 
pesquisas, entrevistas com cozinheiras, desenhos e exposição 
dos mesmos, músicas, aprimoraram ainda mais os resultados 
desejados.

A continuidade nos trabalhos de aprimoramento da hor-
ta da escola precisará de apoio técnico, mas essa busca não foi 
realizada durante o período desse trabalho na escola,

Tais atividades tiveram o intuito de propor análises e re-
flexões, nos mais diversos contextos, considerando os princí-
pios da ecopedagogia, de acordo com o contexto, diagnostica-
do, dos alunos.
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5 ANÁLISE DOS DADOS

Sobre o consumo de produtos industrializados no sexto 
ano, houve uma sensível redução, em torno de dez por cento, 
após as atividades pedagógicas. Mas observa-se, infelizmente, 
que urna ação de amplitude vasta entre os alunos.

O consumo de frutas e merenda escolar é consideravel-
mente inferior ao dos industrializados, em tomo de trinta por 
cento antes da conscientização. Felizmente, houve um aumento 
de dez por cento dos alunos ao consumo saudável de alimentos.

No que diz respeito ao conhecimento dos resíduos sóli-
dos, pode se dizer que em torno de cinco por cento dos discen-
tes sabem do que se trata e, ao final do trabalho pedagógico 
este ano, agora vinte por cento refletem um saber mais claro,
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Em discernimento à cerca da Ecologia, a importante ci-
ência, quase ninguém consegue discorrer, menos de dois por 
cento, contudo, foi relativamente satisfatório o aumento de 
crianças que puderam falar algo sobre o assunto, próximo vin-
te por cento.

Sobre o consumo de produtos industrializados, oitenta 
por cento declarou que consumia alimentos não saudáveis fre-
quentemente, antes da conscientizaçâo menos alunos, em rela-
ção ao sexto ano, se alimentam de industrializados, pois alguns 
já apresentaram algum problema de saúde e possuem um co-
nhecimento mais maduro sobre alimentação saudável devido 
á maior idade. Houve resultado positivo de dez por cento na 
declaração da redução do consumo de produtos industrializa-
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dos. Demonstra que não há formação de consciência ambiental 
perceptível, no período do sexto ao nono ano.

Em relação ao consumo de frutas e merenda escolar, cin-
quenta por cento disse que consumia alimentos saudáveis, ain-
da menos que os alunos do sexto ano, mas ocorreu ampliação 
de consumo de frutas e merenda escolar, de dez por cento, con-
forme disseram ao final, no pós-teste. Mas, isso _não significa 
que a maioria prefira a alimentação saudável, ainda, já que o 
consumo de industrializados é sempre maior. Além do mais to-
dos, os percentuais aqui apresentados neste artigo, dependem 
da sinceridade absoluta dos entrevistados e da interpretação 
que se faz dela, em que-podem ocorrer imprecisões e equívocos 
involuntários.

Observou-se uma pequena quantidade maior de alunos, 
em relação ao sexto ano, que compreendiam sobre resíduos 
sólidos e sobre a Ecologia, antes da testagem. Contudo, após 
a testagem, muito mais adolescentes tinham o conhecimento 
ambiental em relação ao sexto ano. Refletindo a possibilidade, 
entre tantas, outras, da experiência de vida escolar ou comuni-
tária, colaborar com uma maior compreensão e reflexão sobre 
a educação ambiental.

Ao analisar os resultados do gráfico do nono ano é possí-
vel perceber que o sexto ano é um consumidor mais assíduo de 
frutas e merenda descolar. Provavelmente, o motivo percebido 
para isso ocorrer, durante as conversas e diálogos, é a inversão 
contínua e difundida de valores, ou seja, a desconexão com o 
que é simples e o saudável, da natureza. Pois, imagina-se nes-
ta ideia que quem tem dinheiro tem “mais valor”, e este pode 
comprar, não precisa receber de graça, ou não comprar o mais 
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barato, no caso o mais saudável, geralmente, como por exem-
plo, as frutas. Daí a relevância dos valores humanos ligados ao 
ambiente.

Percebe-se uma psicoadaptação do termo educação am-
biental, diante do comportamento apático da comunidade es-
colar, perceptivelmente um tanto alheia, à respeito do real sig-
nificado da ciência ecologia, antes mesmo de conhecê-lo. A base 
da educação ambiental é o saber ecológico, que nada mais é que 
saber viver, uma vez que ecologia é relação universal.

Com os questionários finais, foi possível identificar, uma 
pequena ampliação de conhecimentos. Mas a transformação e 
qualificação atitudinal, especialmente, relacionada ao consumo 
de produtos industrializados e ao descarte de suas embalagens, 
não foi perceptível, ainda. Embora seja sabido que tal mudança 
somente é possível à longo prazo, caso haja continuidade da 
ecopedagogia interdisciplinar e transversal.

Os resultados mais qualitativos devem-se, especialmente 
às atividades práticas, as plantinhas “adotadas”, e artísticas, os 
cartazes e desenhos confeccionados por eles.

A nosso ver, a pesquisa, como um todo, revela-se capaz 
de detectar conhecimentos e atitudes do cotidiano escolar dis-
cente, mais educadas, em relação a alimentação e aos resíduos 
produzidos, futuramente, -urna vez que já se previu, pelos alu-
nos, a produção da compostagem. Essa esperança é uma mu-
dança de paradigma para paradigma complexo, já que é ação 
coletiva e conectada à outras ações.

6 CONCLUSÃO
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Os hábitos alimentares são resultado de diversos fatores, 
dentre os quais podemos citar: as condições de vida da família, 
dentre as quais se encontra o nível sócio- econômico, cultura, 
fatores climáticos e geográficos, o meio urbano ou rural, as pre-
ferências, tamanho do grupo familiar, disponibilidades e tempo 
para o preparo saudável dos alimentos.

Buscou-se compreender os hábitos de consumo alimen-
tar dos alunos, a produção de resíduos envolvidos e a reflexão 
sobre os resultados desses fenômenos, antes e depois das ações 
de conscientização ambiental no meio ambiente escolar.

Conclui-se que as ações desenvolvidas proporcionaram 
resultados sensivelmente positivos, mesmo que, ainda não ide-
almente satisfatórios. Aparentemente visualizou-se as salas su-
jas, com embalagens e papéis, proporcionalmente igual ao que 
se viu antes. Embora os conhecimentos tenham maior abran-
gência.
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CAPÍTULO 12

FAMÍLIA, COMUNIDADE E ESCOLA: UMA 
PRESENÇA QUE RECOMPENSA

Renato Alves Rodrigues 1 

1 INTRODUÇÃO

A presença da família na escola é um fator determinante 
para a aprendizagem dos jovens de nossa sociedade e se faz 
necessário que ela seja incentivada sempre.

Buscamos entender, por meio dessa pesquisa, as causas 
do distanciamento da família no acompanhamento dos alunos, 
as dificuldades que existem em aproximar a comunidade da es-
cola e elaborar estratégias para efetivar a parceria entre escola, 
família e comunidade.

Utilizando-se do estudo de caso para esta pesquisa, nos 
foi possibilitado acompanhar a rotina da escola no que diz res-
peito ao acompanhamento dos responsáveis e das ferramentas 
que a escola dispõe para interagir com a sociedade e analisando 
a relação entre família, escola e comunidade.

Desse modo, nossa intenção mediante esta investigação 
é pesquisar ações que possibilitem à aproximação da família, 
assim como da comunidade onde a escola está inserida, a co-
1  Aluno do curso de pós-graduação em Gestão Escolar, graduado em Licenciatura Plena em 
Matemática pela UFC, professor de matemática da rede municipal de ensino de Fortaleza, professor da 
rede estadual de ensino do Ceará. E-mail: rennato_ar@hotmail.com
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nhecer e ser coparticipativa da vida escolar do discente.
Essa pesquisa foi norteada pela seguinte problemática: 

como o gestor da Escola de Ensino Médio Padre Arimatéia Di-
niz, no município de Cascavel, no estado do Ceará, pode supe-
rar o desafio de trazer a família e a comunidade a participarem 
de ações na escola?

O objetivo dessa pesquisa é promover maior participa-
ção da família e da comunidade na vida escolar do aluno. Uma 
vez que a escola busca inovar através do misto entre ativida-
des educativas, esportivas, artísticas e culturais; porém, não é o 
suficiente para despertar o interesse do aluno por esse espaço 
educacional, e muito menos pela aprendizagem. Outro recur-
so também utilizado é a abertura do espaço escolar para a co-
munidade, como por exemplo, o uso da quadra esportiva pe-
los pais, familiares e amigos dos alunos. O objetivo dessa ação 
é aproximar a comunidade da escola fazendo com que esses 
personagens (pais, familiares e amigos) se tornem parte desse 
grande corpo que é a escola. Mesmo com a aplicação dessas 
estratégias, o que se percebe, é um grande distanciamento (fal-
ta de acompanhamento) dos pais e/ou responsáveis na vida 
escolar dos alunos, que são seus filhos, o que tem prejudicado 
bastante a relação ensino-aprendizagem.

Essa pesquisa justificou-se devido a importância de iden-
tificar quais os fatores que levam a desmotivação do aluno pela 
aprendizagem e pela escola como um todo; e também analisar 
os aspectos que levam a família a se distanciar da escola e da 
vida escolar dos filhos (alunos). Com a obtenção dessas infor-
mações podemos elaborar estratégias eficazes, projetar metas 
que tenham a finalidade de aproximar a família da vida escolar 
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do aluno, onde possa existir a parceria e a corresponsabilidade 
na busca da melhoria na relação ensino-aprendizagem.

Na organização desse trabalho, na seção 2, percebe-se na 
legislação vigente leis e diretrizes que mostram a importância 
da família e sua relação com a educação da criança. Na seção 3 
apresentam-se argumentos embasados em referencias de pen-
sadores que defendem a parceria escola-família-comunidade 
para que se tenha um crescimento e autonomia do jovem. Na 
metodologia se descreve como se deu a observação e a coleta 
dos dados necessários para o desenvolvimento das conclusões. 
Analisando os dados coletados, mostra-se a realidade encontra-
da na comunidade escolar que reflete a necessidade do acompa-
nhamento familiar afirmando o que foi refletido no referencial 
teórico. Para assim seguirmos para a seção 6 onde apresenta-se 
propostas para solucionar os problemas encontrados e por fim 
as considerações finais.

2 FAMÍLIA E ESCOLA: LEGISLAÇÃO VIGENTE

Sabemos que a família é o berço da criação dos jovens de 
hoje, e que, através dela são inseridos valores para o bom de-
senvolvimento da criança. De acordo com o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA), em seu art. 4º, a família assume 
um papel importante juntamente com a comunidade na qual 
ela está inserida de assegurar os direitos necessários para uma 
vida digna de uma criança ou adolescente, a preparando para 
a vida em meio social (BRASIL, 1990). Assim deveríamos ter 
uma importante participação de todos que estão próximos ao 
jovem, para que ajudem na sua formação, tanto cultural, como 
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social, entre outras. 
Podemos afirmar que família é a primeira instituição 

educadora, onde nela a criança aprende valores, observa seus 
direitos e seus deveres assegurados por lei. Uma vez que o 
ECA, em seu art. 19, garante o direto da criança e do adoles-
cente ser criado e educado dentro do seio familiar (BRASIL, 
1990). Podemos concluir que, a família é considerada como o 
berço da criação e desenvolvimento do jovem desde sua infân-
cia onde, quando criança, vivencia suas primeiras experiências 
de convívio e comportamentos, onde o jovem se prepara para 
ser introduzido na sociedade que a família está inserida. Em 
seguida o jovem passa a fazer parte da sociedade e logo come-
ça a frequentar a escola, aumentando, assim, suas relações de 
interação. Vivência e aprendizagem são constantes na vida do 
ser humano, as ações da família e da comunidade estimulam a 
criança, ajudando-a em suas escolhas, de modo a estar sempre 
em crescimento, confirmando assim a importância que se faz 
essa relação para o aprendizado que se inicia em casa e deve ser 
acompanhado durante a vida do jovem, inclusive a escolar.

No capítulo IV do ECA, encontramos os direitos que asse-
guram a criança e o adolescente a participarem da vida escolar. 
No art. 53. Temos: “A criança e o adolescente têm direito à edu-
cação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, prepa-
ro para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
[...]” (BRASIL,1990) que acrescenta como direitos a estudar na 
escola que seja próxima a sua residência, o respeito enquanto 
aluno e pessoa no ambiente escolar, da organização e partici-
pação de entidades estudantis e o direito a uma escola pública 
gratuita. Mais na frente, no art. 54. os deveres do Estado que 
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asseguram a educação para a criança e o adolescente, buscando 
sempre oferecer uma escola pública de qualidade e gratuita de 
acesso as crianças e jovens (BRASIL, 1990).

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no art. 
2º adverte: “A educação, dever da família e do Estado, [...]” 
(BRASIL, 1996). Observamos a educação abrangendo diversos 
fatores que fazem parte da vida do indivíduo e são desenvolvi-
dos na vida familiar, no trabalho, na convivência humana. Ten-
do por ser um dever da família, inclusive, cabe a ela buscar a 
escola de forma a garantir a plena formação da criança, passo 
que deve ser realizado o quanto mais cedo possível, de forma 
a garantir que a escola possa exercer o seu papel no tempo há-
bil juntamente com a família. A educação passa por todas as 
etapas de vivência do jovem e que escola, família e sociedade 
são ambientes fundamentais de aprendizagem norteados pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que regulamenta 
todos os processos e seus responsáveis pela garantia de uma 
educação de qualidade e de acesso a todos. 

Em seu artigo 12, na LDB, entre outras incumbências os 
estabelecimentos de ensino terão: “articular-se com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da socieda-
de com a escola;”(BRASIL, 1996), partindo daqui temos que a 
escola também é uma ponte que liga a própria escola ao con-
tato com a família de seus alunos e a comunidade na qual está 
inserida, assim como também os professores devem colaborar 
para que essa interação seja a mais proveitosa possível, na arti-
culação escola-família-comunidade, em seu artigo 13 (BRASIL, 
1996). Assim em Art. 29. a LDB a escola complementa a ação 
da família e da comunidade no que diz respeito ao “desenvol-
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vimento integral da criança de até 5 anos de idade” (BRASIL, 
1996).

O Plano Nacional de Educação (PNE), em Metas e Estra-
tégias, no item 2.9 propõe o seguinte recurso para melhoria do 
ensino: “incentivar a participação dos pais ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio 
do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias” 
(BRASIL, 2014). O PNE busca fortalecer o estreitamento dos 
laços entre família e escola, uma vez que a família é a principal 
responsável pelo jovem, incentivando sua participação no pro-
cesso de aprendizagem e acompanhando seu desenvolvimento 
escolar. Assim trazendo para assumir responsabilidades sobre 
a educação. A não isenção da Escola, comunidade e principal-
mente a família irão favorecer todo o processo de ensino e de 
aprendizagem.

Observamos que a legislação vigente no país vem incen-
tivando o acompanhamento da criança/adolescente pela famí-
lia, por acreditar que sozinhos, esses jovens poderão não obter 
sucesso em suas vidas acadêmicas, trazendo consequências em 
suas vidas profissionais futuramente, uma vez que educação 
como sendo um direito básico da criança, abrange processos 
desde a família, onde ainda recém-nascido capta suas primei-
ras informações que se tornarão aprendizagens e por todo o 
crescimento e vivencias dentro do aconchego familiar (BRA-
SIL, 1996). Assim, como a família tem um contato maior com a 
criança, principalmente quando ainda não possui idade escolar, 
cabe a família a responsabilidade de educar e buscar prepara-la 
para a vida, mesmo que ainda em seu início, assim a preparan-
do para quando tiver idade para começar a ter contato com a 
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sociedade externa a sua casa e a escola. Sendo que habituada 
com as rotinas e atividades acompanhadas pelos pais/respon-
sáveis no seio familiar, confere a eles tentarem reduzir, os im-
pactos consequentes do contato com a realidade.

Um dos instrumentos gerenciais da escola é o Regimen-
to Escolar, que assim como o Projeto Político Pedagógico nor-
teiam e dão direcionamentos para as estratégias educativas a 
serem adotadas. Segundo o Regimento Escolar da E.E.M. Padre 
Arimatéia Diniz em seu Art. 1º temos: “O presente Regimento 
regulamenta a organização didático-pedagógica e administra-
tiva da E.E.M. Pe. Arimatéia Diniz, nos termos da legislação 
educacional vigente.” (E.E.M., 2015, p. 10). Assim sendo um do-
cumento que organiza a estrutura escolar. E que também tem 
como fator importante a participação da família no processo de 
aprendizagem, inclusive a comunidade.

A integração entre escola, família e comunidade é uma 
das competências do coordenador escolar, presente em seu Art. 
12. (E.E.M., 2015, p. 13). A participação da família no processo 
de recuperação da aprendizagem também é citada juntamen-
te com o dever que a escola tem de promover os estudos de 
recuperação, presente no Art. 95. (E.E.M., 2015, p. 34) Assim 
também, o corpo docente também tem o dever de participar 
dos processos de articulações para a integração da família e 
comunidade na vida escolar dos discentes, como cita em seu 
Art. 109. como deveres do corpo docente em V: “colaborar com 
as atividades de articulação família, instituição e comunida-
de;”(E.E.M., 2015, p. 36).

Na escola, o documento que rege todas as ações é o PPP. O 
Projeto Político Pedagógico da escola é construído em parceria 
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entre os membros da escola, família e comunidade. Segundo 
Dias (2003, p. 3): “A escola é um espaço social e democrático, 
composto pelos alunos e seus familiares, professores, funcio-
nários e por demais membros da comunidade.” E como espaço 
democrático a participação de todos os membros que a formam 
é tida como essencial, portanto, família, comunidade e escola 
são partes do PPP, assim sendo autônoma. 

Dias afirma que: 

Portanto, uma escola autônoma, é uma escola que teve a 

liberdade de montar o seu Projeto Político-Pedagógico e o 

seu Regimento Interno de forma democrática, obedecendo 

a legislação vigente, mas acima de tudo, faz desses docu-

mentos o seu guia nas suas ações educacionais e adminis-

trativas que norteiam todo o fazer escolar (2003, p. 7).

Então de forma autônoma, isto é, realizando suas ativi-
dades, com liberdade, baseadas nas leis vigentes e com docu-
mentos norteadores construídos pelos próprios componentes 
da comunidade escolar o PPP é construído para que as ações 
pedagógicas sejam eficazes.

O Projeto político também deve busca atrair a partici-
pação da família no acompanhamento do processo de ensino-
-aprendizagem do aluno, segundo o PPP da Escola de Ensino 
Médio Padre Arimatéia Diniz:

O contexto material e histórico em que nossa sociedade se 

organiza é dinâmico e mutável, e a educação não poderia 

ser diferente, por isso ele também é mutável para atender 
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às expectativas, interesses e empenho da comunidade de 

professores, funcionários, alunos, familiares e da sociedade 

na qual está imersa. (E.E.M., 2014, p. 8).

Assim colocando que a escola está disponível a unir for-
ças com a comunidade e a família para que, juntos possam ser 
traçadas metas com o objetivo de trazer o aluno de volta pra es-
cola e atrair seus interesses para o futuro que a educação pode 
ajudar a construir.

E como propostas do seu fazer pedagógico enquanto es-
cola o PPP propõe: “promover o fortalecimento dos vínculos 
da família com a escola, proporcionando espaços de reflexão 
que favoreçam a convivência, o crescimento das relações in-
terpessoais, o respeito, o acolhimento das diferenças e a comu-
nicação.” (E.E.M., 2014, p. 20). Logo o PPP abre espaço para 
ações de fortalecimento das relações entre família, escola e co-
munidade, para que assim, tenha-se um espaço de diálogo e 
de acompanhamento presentes no dia a dia escolar. Trazendo 
para a família e para a comunidade a importância que têm no 
que diz respeito na interferência na formação de um futuro ci-
dadão participativo e integrante de sua comunidade.

3 RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA: REFLEXÕES TE-
ÓRICAS

Vemos que a família, ao longo dos tempos, segundo Mei-
ra e Centa (2003) vem sofrendo alterações em seu formato, 
desde alterações na formação de família tradicional até a pós-
-moderna de onde, na família se tinha, no papel principalmen-
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te da mãe de acompanhar a educação do filho aos dias de hoje 
onde pai e mãe trabalham sem ter tempo de cuidar desse papel, 
reservando para terceiros a responsabilidade, tornando assim 
difícil o acompanhamento, principalmente em famílias de bai-
xa renda, ou que os pais são separados, ou que ainda, morando 
longe da escola.

Sem o acompanhamento dos pais em casa, as crianças 
sentirão em um futuro não muito distante, os efeitos do não 
aprendizado de valores nas famílias. Hoje desfragmentadas 
sofrem para educar os jovens, gerando conflitos e refletindo 
onde ele for. Segundo Tiba (1998), se no colo familiar não há 
a resolução desses conflitos pela falta do respeito a valores de 
dentro do convívio familiar, a criança ou jovem irá leva-los para 
fora da família, adentrando a escola além de outros ambientes. 
Por isso a importância da família no processo de criação do 
filho, que não se dá somente por alimentação e abrigo, mas de 
condições propícias para que possam viver e aprender valores 
a fim de conviverem melhor em sociedade e tornarem-se em 
seres transformadores da mesma, observando e participando 
por todo o seu desenvolvimento, tanto dentro como fora da fa-
mília, de atividades construtoras e modeladoras do seu caráter, 
se tornando em um jovem responsável e futuramente, em um 
adulto influente na sua comunidade, sendo capaz de identificar 
e transformar, através da sua participação as condições de vida 
de outras pessoas. 

A escola tem obrigação de conhecer a comunidade, na 
qual está inserida, a fim de elaborar estratégias para estimulá-
-la a participar de atividades realizadas no ambiente educacio-
nal. Assim, sendo vista de maneira positiva pela sociedade fará 
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com que se possa ter um gosto desenvolvido pelas famílias de 
acompanhar os seus filhos, de acordo com Zago (2003), po-
de-se notar que quando a escola traz a comunidade, consegue 
resgatar um pouco da família, criando laços e fortalecendo a 
relação entre família-escola-comunidade.

Segundo Davis (1994), se faz um conjunto de fatores es-
senciais para o bom aproveitamento e permanência dos alunos 
na escola, fatores externos à escola, como uma boa alimentação 
em sua casa, lazer, acesso à cultura letrada, entre outros fato-
res que são vividos na família e na própria comunidade. Além 
de fatores internos da própria escola, tais como equipamentos 
diversos que auxiliam na aprendizagem, professores capacita-
dos e motivados, espaço que seja agradável e desafiante para 
os jovens em formação, assim sendo bem estimulados, terão 
vontade de aprender e trazendo uma melhoria de rendimento. 
Então, podemos perceber que a participação da família e da co-
munidade na educação das crianças é muito importante visto 
que todos devem colaborar para aguçar o interesse e a curiosi-
dade do aluno.

O acompanhamento pelos pais é fundamental, pois po-
dem ser analisados tantos problemas relacionados a déficits de 
aprendizagem e indisciplina, como para indicar o bom aprovei-
tamento do aluno nas aulas e atividades ocorridas nas diversas 
práticas desenvolvidas na escola. Conforme Freire (2002), os 
pais são os assessores, os responsáveis de ajudarem seus filhos 
e os instruírem de forma a orientá-los da melhor forma pos-
sível, pois ainda não têm autonomia para tomar suas decisões 
e assumir seus riscos. Os pais, fazendo esse papel, de auxiliar 
nas tomadas das decisões dos filhos, sendo orientados desde 
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pequenos, terão desenvolvido uma vivência em busca de sua 
autonomia. 

Utilizando-se também do Projeto Professor Diretor de 
Turma (PPDT), ferramenta da rede estadual para servir de elo, 
entre alunos, escola e família, que segundo os acompanhamen-
tos nas escolas, o projeto “tem repercutido tanto na melhoria 
do clima escolar, alunos mais confiantes e menos agressivos, 
como na melhoria dos índices de frequência dos mesmos” (CE-
ARÁ, 2011). Acompanhar os filhos na escola se torna importan-
te, nesse aspecto de conhecer, ver as dificuldades de relações e, 
assim poderem auxiliá-los no processo de ensino-aprendiza-
gem.

4 METODOLOGIA

O presente artigo investigou a participação da família 
e da comunidade na Escola de Ensino Médio (E.E.M.) Padre 
Arimatéia Diniz, com a finalidade de compreender melhor a 
influência dos familiares e comunidade no processo de ensi-
no-aprendizagem. Identificando se há dificuldades, para poste-
riormente apresentar soluções. 

Para tal, essa pesquisa foi realizada através de estudo de 
caso que, segundo Gil (2008, p. 58) tem por objetivo “descrever 
a situação do contexto em que está sendo feita determinada in-
vestigação [...]”. No caso, a participação da família e da comuni-
dade na escola, visando com que a medida que haja uma maior 
aproximação, o rendimento do alunado melhore. 

Para que possamos entender melhor a relação família-es-
cola, foram utilizados questionários, entrevistas e observação 
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in loco para a coleta de dados, sobre isso comenta Gil (2008, 
p. 100): “A observação constitui elemento fundamental para 
a pesquisa. Desde a formulação do problema, passando pela 
construção de hipóteses, coleta, análise e interpretação dos da-
dos, a observação desempenha papel imprescindível no proces-
so de pesquisa”. Assim, a observação para coleta dos dados foi 
fundamental para a pesquisa e assim podemos ter propriedade 
sobre os resultados constatados, afim de mostrar a realidade 
atual da escola no que diz respeito a participação da família e 
da comunidade na escola.

Optou-se pelo uso de questionário, segundo Gil (2008, 
p. 122) esse tipo de instrumento “não expõe os pesquisados 
à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevista-
do”. Aplicou-se o questionário a segmentos distintos da esco-
la, em busca de sondar as dificuldades e opiniões, de modo a 
conhecer a realidade das famílias da escola, pais, professores, 
alunos, coordenação e serviços. Conforme as recomendações 
de Gil (2008), preferiu-se o questionário com questões fecha-
das, possuindo alternativas para atender as possíveis respos-
tas. Onde ao responder as questões, a amostra escolhida terá 
mais liberdade, evitando nervosismo ou algum receio por parte 
dos entrevistados. Além do questionário, realizou-se entrevista 
com professores, coordenadores, diretor, pais e responsáveis. 
A observação in loco teve como objetivo observar como é fei-
to o acompanhamento dos pais e da comunidade pela escola, 
a recepção e a participação nas reuniões do Projeto Professor 
Diretor de Turma, que realiza reuniões diagnósticas bimestral-
mente na escola e que tem a participação do Núcleo Gestor, 
professores da turma, representantes dos alunos da turma e 
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representante dos pais.
Após a análise dos dados, verificamos quais as dificulda-

des encontradas pelos pais para a realização do acompanha-
mento dos jovens, da escola encontradas na ausência da parti-
cipação dos pais/responsáveis e as possíveis soluções apresen-
tadas para a superação das dificuldades observadas, visando 
alcançar os objetivos da pesquisa.

5 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

A pesquisa foi realizada em uma Escola Ensino Médio 
(E.E.M.) da rede estadual de ensino, em Cascavel, cidade do 
litoral leste do estado do Ceará.

Essa escola oferece o ensino médio completo e atende 
aproximadamente 1600 alunos, distribuídos em 35 classes, nos 
turnos matutino, vespertino e noturno. Os profissionais que 
colaboram para o funcionamento da escola são muitos: dire-
tor, coordenadores, assessor financeiro, professores de áreas 
específicas das disciplinas que compõem a grade curricular do 
ensino médio. Também atua na escola, na sala do Atendimen-
to Educacional Especializado (AEE), professora psicopedagoga 
para acompanhamento dos alunos com necessidades educa-
cionais especiais, professores de apoio do Laboratório Escolar 
de Ciências, professor regente e colaboradores do Centro de 
Multimeios, além dos profissionais da Secretaria Escolar, que 
são o secretário e agentes administrativos, manipuladoras de 
alimento, auxiliares de serviço e vigilantes.

De acordo com as observações, questionários e entrevis-
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tas realizadas entre os vários segmentos que fazem parte da 
comunidade escolar, verificou-se que a participação dos pais 
estava reduzida, e que muitos dos pais compareciam apenas 
quando eram solicitados para tratar de assuntos relacionados a 
indisciplina dos alunos. Quando, segundo Freire (2002), o de-
ver de assessorar os filhos é de responsabilidade da família, de 
acompanhar o rendimento. 

Entre as dificuldades identificadas como causas do dis-
tanciamento da família na escola podemos destacar que muitos 
dos pais consideram como perca de tempo ir à escola para sa-
ber como estão os filhos, pois acreditam que seus afazeres do-
mésticos sejam mais importantes. Por muitos pais reservarem 
a responsabilidade para terceiros, principalmente ocasionada 
pela alteração do formato da família durante o tempo, o que 
faz como que a escola não seja vista com importância para a 
família e pensem que o não acompanhamento não interfere no 
aprendizado do aluno (MEIRA; CENTA, 2003). Muitos pais não 
conseguem ir até a escola por residirem em localidades distan-
tes da escola, uma vez que, se tratando de uma escola grande, e 
localizada próxima ao centro da cidade, e não tendo escolas de 
ensino médio nas localidades distantes, estas são direcionadas 
a estudar na instituição pesquisada. E que, pela dificuldade do 
deslocamento até a instituição de ensino, o acompanhamento 
se torna difícil de acontecer.

O diretor da unidade escolar entende que a parceria en-
tre família, comunidade e escola é algo positivo, pois o mesmo 
acredita que quando a parceria ocorre efetivamente a própria 
escola é fortalecida também, o que é observado quando ele rea-
liza o atendimento aos responsáveis dos alunos, por sua postu-
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ra e forma de conversar com o responsável, sempre ressaltando 
a importância da família no desenvolvimento da educação do 
jovem e sua inserção na comunidade.

As relações entre família, comunidade e escola, fortale-
cem o processo de educação, com essa mesma visão, constata-
mos que a presença da comunidade e da família interferem de 
maneira positiva no processo de ensino aprendizagem. O que 
nos mostra o interesse por parte dos responsáveis dos discen-
tes e pelos docentes pela interação entre a família, a comunida-
de e a escola pelo sucesso do aluno através da parceria. Assim 
observamos que falta uma motivação para que haja o acom-
panhamento, pois muitos dos pais consideram não ter tempo 
ou não poderem, ou não se importarem, mas acreditam que a 
parceria é importante.

Dentro das entrevistas e dos questionários podemos ob-
servar que a ausência do acompanhamento por parte do res-
ponsável gera desestímulo nos alunos. Sem a parceria da fa-
mília, o jovem manifesta falta de interesse pelos estudos, pois 
não compreende como fator determinante para sua formação, 
uma vez que lhe falta o estímulo, decorrente a isso as notas 
baixas nas disciplinas ministradas na unidade escolar, o que 
intensifica quando o aluno não quer frequentar as aulas e age 
com indisciplina em sala de aula. Assim temos o afastamento 
da família da obrigação do acompanhamento, da tarefa, segun-
do Freire (2002, p. 41) de assessoria, do acompanhamento nas 
escolhas do filho, quanto a atuação dos pais “se deve dar sobre-
tudo na análise, com os filhos, das consequências possíveis da 
decisão a ser tomada” para que assim o jovem possa adquirir 
sua autonomia alinhavada pelo acompanhamento e aconselha-
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mento dos pais. 
A escola tem como parceiro o Professor Diretor de Tur-

ma que trabalha como um elo entre o aluno, escola e famí-
lia. Os professores diretores de turma auxiliam na realização 
das reuniões bimestrais e conselhos de classe, foram realizadas 
reuniões e palestras com a participação dos professores, pais 
e gestão sobre a importância do acompanhamento escolar do 
aluno. Os demais professores se sentem motivados a contribuir 
em conjunto com a gestão da escola para a realização de ações 
de integração da escola com a família e a comunidade.

6 PROPOSIÇÕES DE AÇÕES PARA SOLUÇÃO DOS 
PROBLEMAS LEVANTADOS COM A PESQUISA

Visando alternativas que estimulem a presença da famí-
lia na escola, foram sugeridos pelos responsáveis, professores, 
coordenadores e alunos atividades que possam ser utilizadas 
como ferramentas para o aumento da participação da família 
e da comunidade no meio escolar, ações de interação com os 
jovens, como projetos que envolvam visitas na comunidade na 
qual a escola pertence, palestras com famílias e alunos sobre a 
importância do acompanhamento escolar, reuniões bimestrais 
e eventos da tradição local abertos a comunidade, atividades 
recreativas entre as famílias e a inclusão de mais propostas no 
PPP da escola. 

Como proposições de ações, temos, em parceria com o 
posto de saúde do bairro, visita as casas da comunidade, como 
campanha ao combate do agente transmissor da Dengue, meio 
de aproximar a comunidade da escola. Realização de palestras 
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motivacionais para alunos e pais, pela busca do sucesso e do 
aprendizado do filho, tanto na vida escolar, como profissional-
mente. Prosseguimento das reuniões bimestrais, acompanha-
das pelo professor diretor de turma, com enfoque na presença 
dos pais e no reforço da parceria entre a família e a escola. 
Continuar com a abertura da quadra escolar para jogos e even-
tos da comunidade, como eventos teatrais e religiosos, visando 
uma aproximação maior na relação escola/comunidade. Festa 
Junina da escola, com evento aberto à comunidade. Atividades 
lúdicas pelo dia do estudante e dia dos pais. Desfile cívico em 
memória ao sete de setembro; entre outras atividades que po-
derão ser realizadas em parceria com a comunidade e a família 
dos alunos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados coletados constatou-se a dificuldade 
de muitos pais ou responsáveis de prestarem apoio aos estu-
dantes em relação a aprendizagem e o convívio na escola. Cons-
tatou-se ainda que a ausência da família afeta negativamente 
o desenvolvimento do aluno no ambiente escolar e inclusive 
pessoal. A pesar de todos os desafios encontrados durante a 
realização deste trabalho, podemos concluir que o mesmo foi 
proveitoso e enriquecedor tanto para a escola, quanto para pais 
ou responsáveis, quanto para os alunos. A pesquisa atingiu seu 
objetivo resultando em propostas de melhorias do envolvimen-
to dos familiares e comunidade com a escola, contribuindo as-
sim, para o crescimento qualitativo do estudante, tanto em sua 
vida pessoal como em sua carreira acadêmica. 
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A escola como parte integrante da sociedade e respon-
sável pela formação dos jovens e pela transmissão de conteú-
do das diferentes disciplinas, necessita do apoio e acompanha-
mento da família, uma vez que o foco de todo o processo de en-
sino aprendizagem é o aluno que tem seus direitos garantidos 
por lei, dentre eles o de ter uma família e de ter direito a uma 
educação de qualidade. A inclusão, no PPP, de mais ferramen-
tas e estratégias de inclusão e de participação da família e da 
comunidade na vida escolar também se fazem necessárias. O 
jovem necessita da assessoria dos pais em sua jornada de vida 
para se tornar um ser autônomo, da instrução da escola e da 
comunidade aberta para que possa participar ativamente nas 
decisões e no desenvolvimento da mesma.

A família necessita cada vez mais de estímulos para que 
venha a acompanhar a vida escolar de suas crianças e jovens, 
pois devido as transformações que sempre estão ocorrendo na 
sociedade, irão surgindo as dificuldades para o acompanha-
mento, mas que devem ser superadas para que aconteça o de-
senvolvimento pleno do adolescente.

É necessário garantir a aprendizagem do aluno com qua-
lidade, para isso a parceria entre escola, família e comunidade 
se faz necessária para que o jovem possa se sentir aconchegado 
pela família, que nela ele encontrará apoio e assessoria, que 
a comunidade esteja aberta para receber sua contribuição, de 
forma, assim, o jovem adquirir sua formação escolar.

Com essa pesquisa conclui-se que é indispensável o 
acompanhamento da família, e que a relação entre escola fa-
mília e comunidade devem ser fortalecidas, uma vez que, com 
essa iniciativa, todos trabalham juntos parar a construção de 
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uma sociedade digna e inclusiva.
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