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APRESENTAÇÃO

Os organizadores

Saber fazer a educação dos conhecimentos cognitivos e 
torna-se o saber e fazer educativo na rotina das transposições 
desses históricos conhecimentos para professores e estudantes 
na atualidade, 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 
regional e de características peculiares frente à organização 
metodológica da educação em que a política partidária 
determina o que se deve ensinar e o que se deve aprender a 
“Série Saberes e Fazeres Educativos”, 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 propostas 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 
demandas sociais ignoradas e as especificidades didáticas e 
curriculares para grupos anteriormente excluídos.

Para a construção dessa tarefa, em primeira instância, 
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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 
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 
vontades 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 
professores, 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 
resultado 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 
artigos, 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 precisa 
ser bem elaborado e reelaborado. 

Por haver tantos por menores, é que a Série Saberes e 



Fazeres Educativos  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 
diversidade comunitária, motivando  gestores,  educadores  e  
educandos  à realização de diferentes propostas educacionais 
pelo confronto de experiências. 

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 
brasileira contemplam temas inéditos, que se adequam ao 
tempo presente em que os docentes necessitam apropriar-se de 
saberes convergentes com as culturas e conjunturas dos meios 
sociais e educacionais e os modifiquem.

As coletâneas são estruturadas por organizadores 
professores/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 seguirem modificando-se quando novos 
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conhecimentos foram desenvolvidos, aprendidos e ensinados.
Da educação de crianças à educação com adultos, as 

pedagogias 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 pedagógicas, 
tem por meta a transformação  e  transposição  de conhecimento 
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, 
carecendo de aportes firmes que sustentem os conjuntos 
de manifestações empíricas que constam nas vontades dos  
educadores em estabelecer mudanças no pesar a educação desde 
a graduação nas licenciaturas às escolas na prática docente. 

Os Saberes e Fazeres da Educaçlão requer dos/as docentes 
decisões de embarcar na história social e política da educação. 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 participação 
e construção de uma nova sociedade em que a dignidade, o respeito e o 
amor nasçam, floresçam e deem os frutos de prosperidade. 
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CAPÍTULO 1

GESTÃO DO PROJETO PROFESSOR DIRETOR 
DE TURMA NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 

MÉDIO ANTONIO NEGREIROS BASTOS EM 
JUÁ IRAUÇUBA-CE

Maria Edlene Vasconcelos Fernandes1

1 INTRODUÇÃO

O artigo aborda o tema relativo à pesquisa que enfatiza a 
Gestão do Projeto Professor Diretor de Turma: Uma realidade 
na Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Negreiros Bastos 
em Juá distrito de Irauçuba-Ceará, ano de 2015, com base nos 
anos de 2014 e 2015

É valido destacar a necessidade da implantação de 
considerado número de políticas e ações, na educação básica, 
que atendesse toda a população melhorando o quadro disciplinar 
e os indicadores de aprendizagem. Em meio a este processo, 
nasceu o Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT).  Veio 

1 Licenciatura em Ciências Religiosas, em 1990-ISTEP-UVA. Especialização em Metodologia do Ensino 
Fundamental em 1997-UVA.Graduação em Pedagogia em 1998(UVA). Professor da parte Especial do Currículo 
do Ensino Médio-Licenciatura Plena-Apostila nas disciplinas de Sociologia do Desenvolvimento, Antropologia 
Filosófica e Psicologia da Educação 2001(UVA). Habilitação de Professor em Regime Especial-Licenciatura Plena 
em Biologia e Química, pela Universidade Vale do Acaraú-2008 (UVA). Especialização em Gestão Escolar em 
2005-Universidade de Santa Catarina (UDESC). Especialização em Gestão e Avaliação da Educação Pública em 
2011 - Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED)-Universidade Federal de Juiz de fora (UFJF). 
Especialização em Gestão da Educação Pública em 2013 (CAED)-Universidade Federal Juiz de Fora. Programa 
Especial de Complementação Pedagógica em Letras com Habilitação em Inglês em 2018 - IDES-Nordeste. Mestra 
em Ciências da Educação em 2016 - Universidad San Lorenzo-UNISAL-Py-. Doutora em Ciências da Educação em 
2018 - Universidad San Lorenzo-UNISAL-Py. E-mail: Edlenevfernandes@hotmail.com 
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como uma tentativa de enfrentar os obstáculos, os conhecidos 
entraves da educação.

O referido estudo tem como objetivo geral enfatizar a 
implantação, a gestão e os efeitos positivos do PPDT na Escola 
de Ensino Médio, nos referidos anos, quanto à melhoria na 
postura e aprendizagem dos alunos.

Especificamente, o estudo objetiva analisar a necessidade 
da implantação do Projeto como uma das mais abrangentes 
propostas de gestão de currículo e de sala de aula registrados na 
escola nesses referidos anos, mostrar a importância da função 
do projeto na dinâmica do processo ensino aprendizagem e 
seus efeitos positivos na mudança de postura dos educandos, 
dentro e fora do âmbito escolar, identificar as estratégias 
utilizadas no combate à redução da indisciplina e da evasão 
escolar referentes à escola, perceber como a escola trabalha o 
PPDT apesar dos desafios enfrentados e quais os elementos de 
gestão deste projeto vivenciado na escola nesse período, que  
podem dar  sua contribuição no sentido de melhorar a relação: 
Aluno, professor e conhecimento em sala de aula, refletindo 
nos  efeitos positivos desejados.

Supõe-se, portanto que a ênfase na Gestão do PPDT, 
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dos alunos da escola Antonio Negreiros Bastos, nos anos de 
2014 e 2015.
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2 GÊNESE DO PROJETO DIRETOR DE TURMA

O Projeto Professor Diretor de Turma é uma prática das 
escolas portuguesas que remonta ao século XIX, referenciado 
no diretor de classe, implantado em Portugal naquela época. 
Para Torres (2007), o diretor de classe foi o resultado de uma 
evolução das estruturas e da organização do sistema de ensino 
em Portugal por se sentir a necessidade de uma coordenação do 
ensino, quando foi instituído o regime de classe em substituição 
ao regime por disciplina. Nesse novo regime, o professor passa 
a ensinar mais de uma disciplina e em diversos anos do mesmo 
ciclo.

O Professor Diretor de Turma é como um Mediador 
do Processo de Ensino Aprendizagem (TAVARES, 2011), com 
lócus investigativo o contexto da política educacional cearense, 
afirma que:

O Diretor de Turma é o elemento do grupo que cria 
o ambiente para que os alunos possam partilhar as suas 
experiências, preocupações, fobias, permitindo lhes exprimirem 
se de modo aberto e objetivo, sendo um verdadeiro amigo/
conselheiro e um tutor que se empenha no sucesso dos seus 
alunos. (TAVARES, 2011, p. 457, 458)

Em 1936, com a reforma de ensino de Carneiro Pacheco, 
Decreto-lei nº 27.084, de 14 de outubro de 1936, o cargo de 
diretor de classe passa a ser denominado diretor de ciclos, 
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trazendo alterações em suas funções.

A partir de 1956, inicia-se em Portugal uma grande 
expansão da educação. A escolaridade obrigatória, passou de 
06 anos em 1964, para 09 anos, em 1986.

Todo esse movimento, que favoreceu a entrada das classes 
populares na escola Portuguesa2, chamado “escola de massas”, 
trouxe o aumento de matrícula desacompanhada da qualidade 
de aprendizagem.

Para Sá (2010, p. 46), “A grande contradição nesta 
passagem de um ensino de poucos para um ensino de muitos 
é que o aumento quantitativo não foi acompanhado por uma 
alteração qualitativa que o primeiro impunha”.

Nesse contexto, surge o Projeto Professor de Diretor de 
Turma, criado pelo Decreto nº 48.572, de 9 de setembro de 
1968.

1. Os professores, enquanto principais responsáveis 
pela condução do processo de ensino e aprendizagem, 
devem promover medidas de carácter pedagógico 
que estimulem o harmonioso desenvolvimento da 
educação, nas atividades na sala de aula, quer nas 
demais atividades da escola.
2. ...é particularmente responsável pela adoção de 
medidas tendentes à melhoria das condições de 
aprendizagem e à promoção de um bom ambiente 
educativo. (TORRES,2010, p. 51).

2 A escola portuguesa é constituída por agrupamentos que congregam várias escolas de diferentes Freguesias, 
que em Portugal são as menores divisões administrativas e níveis etários desde o Jardim -de- infância, 1º Ciclo, 
2º Ciclo e 3º Ciclo, existindo, por vezes, agrupamentos que englobam alunos também do nível de Ensino Médio. 
(LEITE, 2009, p. 2).



18 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

2.1  A EDUCAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ NO 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
PROFESSOR DIRETOR DE TURMA (PPDT)

A partir da década de 1990, a escola pública no Brasil 
teve um aumento substancial no número de matrículas relativo 
a Educação Básica, envolvendo crianças e jovens das classes 
populares.

... o conceito de qualidade em curso vem fundado em 
indicadores específicos, medidos objetivamente e por 
agentes externos à escola, Educação básica no Brasil: 
expansão e qualidade a despeito do contributo de 
outros indicadores que tenham em conta o contexto 
e as peculiaridades das escolas.” A mudança desta 
situação deverá ocorrer com a viabilização do novo 
PNE. (SCHNEIDER; RIOS, 2014, p. 363).

De 1995 a 2002: Política Educacional: “Todos pela 
Educação de Qualidade para Todos” mas é fato, por um tempo 
o acesso à escola foi privilégio de poucos.

De acordo com a Conferência Nacional de Educação/ 
2014:

A “educação de qualidade” é aquela que contribui com 
a formação dos estudantes nos aspectos culturais, 
antropológicos, econômicos e políticos, para o 
desempenho de seu papel de cidadão no mundo, 
tornando-se, assim, uma qualidade referenciada 
no social. Nesse sentido, o ensino de qualidade está 



18 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

2.1  A EDUCAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ NO 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
PROFESSOR DIRETOR DE TURMA (PPDT)

A partir da década de 1990, a escola pública no Brasil 
teve um aumento substancial no número de matrículas relativo 
a Educação Básica, envolvendo crianças e jovens das classes 
populares.

... o conceito de qualidade em curso vem fundado em 
indicadores específicos, medidos objetivamente e por 
agentes externos à escola, Educação básica no Brasil: 
expansão e qualidade a despeito do contributo de 
outros indicadores que tenham em conta o contexto 
e as peculiaridades das escolas.” A mudança desta 
situação deverá ocorrer com a viabilização do novo 
PNE. (SCHNEIDER; RIOS, 2014, p. 363).

De 1995 a 2002: Política Educacional: “Todos pela 
Educação de Qualidade para Todos” mas é fato, por um tempo 
o acesso à escola foi privilégio de poucos.

De acordo com a Conferência Nacional de Educação/ 
2014:

A “educação de qualidade” é aquela que contribui com 
a formação dos estudantes nos aspectos culturais, 
antropológicos, econômicos e políticos, para o 
desempenho de seu papel de cidadão no mundo, 
tornando-se, assim, uma qualidade referenciada 
no social. Nesse sentido, o ensino de qualidade está 

Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 2

Maria Edlene Vasconcelos Fernandes | 19

 

intimamente ligado à transformação da realidade. 
Conferência Nacional de Educação/ 2014 (p. 58).

Em 2003 a 2006, foi implantada uma nova política 
educacional, “Escola Melhor, Vida Melhor”, com a ideia força: 
“Crescimento com inclusão social”, no Plano Ceará Cidadania 
(VIEIRA, 2003, p. 7).

Se “a educação é obra que não termina nunca”, é de 
esperar que as respostas às iniciativas sejam lentas. 
Os resultados obtidos são ainda pouco visíveis, mas 
alguns indicadores permitem inferir que o Ceará 
busca o caminho certo, embora o desempenho de 
seus estudantes nos sistemas de avaliação aqui 
considerados ainda não desperta entusiasmo 
(VIEIRA, 2013, p. 56)

Em vez de políticas educacionais sustentáveis a longo 
prazo, cada governo reiniciava as ações com novas propostas. 
Essa descontinuidade, além de causar, em certa medida, 
desperdício de recursos financeiros da educação, trouxe 
prejuízos pedagógicos, administrativos e descrença para as 
políticas implantadas.

Nesse cenário, o governo implanta, em 2008, o Projeto 
Professor Diretor de Turma na educação do Ceará, a partir da 
experiência de Portugal.

2.2 ORIGENS, IMPLANTAÇÃO E 
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DESENVOLVIMENTO DO PPDT NO ESTADO DO 
CEARÁ

Melhorar a qualidade dos indicadores da educação 
tornou-se a grande preocupação das políticas educacionais 
implantadas, desde que houve a expansão da escolarização 
desacompanhada da aprendizagem (Ano 2000).

Em 2008, o Sistema Permanente de Avaliação do Estado 
do Ceará (SPAECE) registrou que os alunos concluintes do 3º ano 
do ensino médio, 79,6% estavam no intervalo “muito crítico” 
e “crítico” na escala de proficiência e apenas 2,8% atingiram o 
nível considerado “adequado”. Nesse mesmo ano, o abandono 
atingia 15,6% e a reprovação, 7,8%. Esses índices, somados, 
mostravam que 24,4% dos alunos que se matriculavam não 
concluíam a série de ingresso.

O Projeto Professor Diretor de Turma visa à 
construção de uma escola que eduque a razão e 
a emoção. Uma escola que tem como premissa 
a desmassificação do ensino. Uma escola com 
plenos objetivos de acesso, permanência, sucesso e 
formação do cidadão. (CEARA, p.1, 2011).

A direção precisa cumprir atribuições, manter uma 
rotina organizada de trabalho. Assim, o ambiente escolar 
precisa ser capaz de oportunizar mudanças pessoais e coletivas 
para possibilitar o sucesso do Professor Diretor de Turma. A 
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grande dificuldade é conciliar o perfil com a disponibilidade 
e dedicação necessária e tendo que cumprir funções atípicas 
da sua missão. Há casos em que o diretor e a coordenação 
pedagógica entrega todas atribuições nas mãos do Diretor de 
Turma, desestimulando-os à função.

2.3 PROCESSO DE ADESÃO E FUNCIONAMENTO 
DO PPDT NA ESCOLA

Toda a mobilização inicial junto à comunidade escolar é 
de responsabilidade do Diretor para que o PPDT seja conhecido 
e apoiado por todos. Dessa forma, de acordo com as orientações 
da SEDUC (CEARÁ, 2011), são funções do Diretor da Escola 
no PPDT: Apresentar o Projeto Professor Diretor de Turma 
para a comunidade escolar com o objetivo de levá-la a refletir 
sobre os compromissos assumidos com a adesão ao projeto, 
visando o fortalecimento das práticas pedagógicas e a melhoria 
da aprendizagem dos alunos; envolver o corpo de professores, 
os funcionários, os pais ou responsáveis, e parcerias externas 
(igreja, pessoal de saúde, comércio, indústria, poder público local) 
na realização do Projeto ; Identificar, no quadro de professores 
da escola, aqueles que apresentam perfil para desempenhar a 
função de Professor Diretor de Turma e convidá-lo a assumir 
o compromisso de acompanhar sua turma, preferencialmente, 
ao longo dos três anos letivos do Ensino Médio; Planejar, com 
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o coordenador escolar, na jornada pedagógica, as datas das 
Reuniões de Conselho de Turma (Diagnósticas e Bimestrais), 
inserindo-as no calendário escolar; Dar suporte total (logístico 
e moral) aos Diretores de Turma ofertando-lhes as condições 
adequadas de trabalho para o exercício de suas atribuições; 
Acompanhar a realização das Reuniões de Conselho d e Turma, 
Implementar as ações do Projeto Professor Diretor de Turma, 
como instrumento de gestão escolar, na construção do Projeto 
Político-Pedagógico (PPP) da escola e no Regimento Escolar.

Logo que a escola confirma sua adesão ao PPDT, passa 
para a fase de seleção dos professores. Esse processo é realizado 
pela escola sob a coordenação do diretor, que analisa o perfil dos 
professores de acordo com as orientações da Chamada Pública 
de 2010 e das normas estabelecidas na Portaria de Lotação 
de professores, fazendo o convite para assumir essa função 
que atenda ao seguinte perfil: Motivado para desempenhar a 
função; Participativo, articulador e coordenador do trabalho 
desenvolvido pelos vários professores dos Conselhos de Classe; 
Capaz de estabelecer bom relacionamento com alunos, pais e 
responsáveis; Promotor e fomentador do bom relacionamento 
entre alunos e outros sujeitos da comunidade educativa; 
Gerenciador de situações de conflitos; Promotor de um 
ambiente facilitador do desenvolvimento pessoal e social dos 
alunos; Conhecedor da legislação em vigor, avaliação e estatuto 
dos alunos. (CEARÁ, 2013, p. 14)
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Após a escolha, há uma redução na carga horária em sala 

de aula para dedicar às atividades pedagógicas do projeto. Após 
a indicação, esse passa desempenhar as seguintes atribuições: 
Realizar atividades que envolvem alunos, professores, pais ou 
responsáveis, Núcleo Gestor, fazer parcerias com a comunidade 
educativa e elaboração do Dossiê; Realização das Reuniões de 
Conselho de Turma; Analisar o registro de faltas; Analisar as 
coletas de dados de informação por disciplina fornecida por 
cada professor de cada disciplina; Analisar Atas das reuniões 
dos Conselhos de Turma, junto com o Secretário que as digitou. 
Organizar o Dossiê da Turma. (CEARA, 2010, p.6)

Assim, conforme consta da Chamada Pública da SEDUC 
para adesão ao PPDT, (CEARA, 2010, pp. 6-7), o Diretor de 
turma tem as seguintes atividades específicas: Aspectos a 
serem considerados pelo Diretor de Turma junto aos alunos e 
os Aspetos a serem considerados junto aos professores

2.3.1 CARACTERÍSTICAS

A educação deve considerar a individualidade do aluno 
como aspecto inerente ao processo pedagógico numa perspectiva 
de desmassificação, propondo a construção de um clima escolar 
que potencialize as relações e interações dos sujeitos da escola 
pela melhoria da aprendizagem. Considera que:

Na mediação que se realiza entre os alunos e 
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os demais professores da turma, promove-se o 
desenvolvimento de um trabalho cooperativo, 
que oportuniza aos professores conhecer as 
problemáticas que fazem parte do cotidiano do 
aluno e implicam diretamente no seu desempenho 
escolar (CEARÁ, 2010, p.1).

Assim, o PPDT tem como objetivo geral garantir a 
permanência, o sucesso e a formação do cidadão com ações 
intermediárias que busquem entre outras coisas: Favorecer a 
articulação entre os professores, alunos, pais e responsáveis, 
promover um trabalho cooperativo, entre professores e alunos, 
no sentido de adequar estratégias e métodos de trabalho, 
tornar a sala de aula uma experiência gratificante, em que 
todos os professores da turma, familiares, gestão, comunidade 
escolar, com respectivas parcerias, unam-se com o objetivo de 
proporcionar uma educação que vise a excelência., estimulando 
a permanência do aluno na escola  elevando o grau de sucesso 
da aprendizagem, Oferecer uma educação sustentável que 
contemple a formação cidadã do educando, estimulando sua 
participação na vida social, com a consciência dos problemas 
que afetam a humanidade, Motivá-los à aprendizagens 
significativas e  a ter perspectivas otimistas quanto ao futuro 
pessoal e profissional.3

3 POR QUE EXISTE A EVASÃO ESCOLAR
3  Slides de formação dos Coordenadores Regionais do PPD maio de 2012, em Fortaleza/CE, disponível na 
Coordenação Regional do PPDT da 3ª CREDE Acaraú. 
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A evasão escolar há muito tempo vem atormentando aos 

educadores, a escola e a comunidade, no milênio. Estudar aqui as 
suas razões, se faz importante à medida que é fato que contribui 
para o aumento do quadro de delinquência, da violência e da 
repetência. O aluno não se interessa pelo conteúdo curricular, 
o professor desenvolve metodologias inadequadas; o aluno 
apresenta carência (desnutrido, doenças trabalho para ajudar 
no orçamento familiar, miséria, falta de tempo para estudar, 
etc.); o aluno enfrenta problemas familiares e/ou desinteresse 
dos pais por seus estudos; o aluno tem dificuldade de aprender; 
o aluno não se concentra na sala de aula; o aluno apresenta 
problemas de relacionamento com professores e colegas, o aluno 
não apresenta maturidade; o aluno não tem oportunidade de 
expressar suas ideias ao professor, o professor apresenta falta 
de conhecimento quanto a questão de aprendizagem.

O que o fato revela? Uma visão de conhecimento 
behaviorista (restrição da psicologia ao estudo objetivo dos 
estímulos e reações verificadas no físico, com desprezo total dos 
fatos psíquicos) que sugere que aluno não aprende simplesmente 
por que não faz as tarefas previstas, não presta atenção às 
explicações do professor, não corresponde ao ideal do “bom 
aluno”. Não se quer dizer que tal conduta do aluno na escola não 
seja necessária. Mas tal explicação sumaria é definitiva deixa de 
lado questões muito importantes por investigar.

Quais as estratégias os professores usam para ensinar 



26 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

seus alunos “como se fazia” (treinando mecanismo) em suas 
dificuldades de entendimento?

Portanto, indiscutível contribuição de PIAGET (1978) 
para o avanço do conhecimento. Sérias questões da prática 
educativa, importantes, igualmente, para levá-lo a perceber que 
é urgente entender como se dá o conhecimento nos diferentes 
estágios de desenvolvimento da criança e do jovem.

Em que medida o professor compreende e valoriza 
manifestações diferentes dos alunos diante de tarefas de 
aprendizagem? Estará esse professor buscando uniformidade 
nas respostas deles ou provocando-os a diferenciadas formas de 
expressão ou alternativas de solução às “charadas” propostas?

O aluno constrói seu conhecimento na interação com o 
meio em que vive. Portanto, depende das condições desse meio, 
da vivência de objetos e situações. Pode-se esperar de todos a 
mesma compreensão de atitude em aula?

Tal desenvolvimento depende, da mesma forma, do meu 
social que pode acelerar ou retardar esse desenvolvimento.

“Que tipo de interferência compete ao pedagogo, se 
é que lhe compete alguma? Não se trata de evitar 
toda e qualquer interferência, mais sim de efetuá-
la, indiretamente sobre o meio cultural e social da 
criança, operando modificações na situação que 
ela enfrenta, promovendo situações interessantes 
e problemáticas, disparando a sua atividade 
organizadora e estruturadora” (PIAGET, 1978:46-7)
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É importante, porém que o professor compreenda 

que a sua função vai muito além da simples transmissão de 
conhecimento. (BRASIL, 2001).

A educação tem também função de desenvolver o aspecto 
vocacional do seu educando, conscientizá-lo da sua capacidade 
de crescer profissionalmente, que o ajude a ser financeiramente 
independente, cidadão critico participativo.

4 METODOLOGIA

O presente estudo de caso, de caráter bibliográfico e 
qualitativo (descritivo), tem sua metodologia pautada em 
análise documental, entrevistas, questionários, observação 
não participante. Traz consigo muitas informações sobre uma 
pequena parte de um universo maior neste estudo, em particular 
sobre a Gestão do Projeto Professor Diretor de Turma na escola 
estadual de Ensino Médio Antonio Negreiros Bastos, em juá, 
Irauçuba-Ceará.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É valido que se destaque ainda que todas as mudanças 
de impacto maior foram conquistadas a partir da implantação 
PPDT e suas ações dentro da escola.

A pesquisa detecta diversas contribuições percebidas no 
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Projeto, no que se refere ao aluno: Maior interação na gestão 
e dinâmica de sala de aula, importância do monitoramento 
e resultados no processo  ensino e aprendizagem, aspectos 
positivos ou melhorias na relação aluno-professor e ainda a 
importância de se perceber o quanto a  ênfase na Gestão do 
Projeto Professor Diretor de Turma e seus efeitos positivos,  
refletem  na mudança de postura e aprendizagem  dos alunos 
da escola Antonio Negreiros Bastos, em 2014 e 2015.
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CAPÍTULO 2

AS IMPLICAÇÕES DA RELAÇÃO DO GESTOR 
ESCOLAR E DOS PROFESSORES COM AS 

NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO E COM A EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA

Maria Eleneide Soares da Silva

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema: as implicações 
da relação do Gestor escolar e dos professores com as novas 
tecnologias da informação e comunicação e a EaD, com o 
objetivo de analisar a relação dos gestores, professores do 
ensino regular com as TICs – Tecnologias da Informação e 
Comunicação juntamente com a Educação à Distância.

A necessidade deste trabalho surgiu a partir de observações 
do cotidiano escolar. Pois se trata de uma realidade que possui 
muitas particularidades pertinentes a analise, e nesse caso as 
novas tecnologias da comunicação e informação juntamente 
com a EaD são elementos essenciais para esse estudo.

A educação em função das mudanças sociais, 
econômicas e politicas, vive transformações significativas. As 



Editora Via  Dourada

CAPÍTULO 2

AS IMPLICAÇÕES DA RELAÇÃO DO GESTOR 
ESCOLAR E DOS PROFESSORES COM AS 

NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO E COM A EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA

Maria Eleneide Soares da Silva

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema: as implicações 
da relação do Gestor escolar e dos professores com as novas 
tecnologias da informação e comunicação e a EaD, com o 
objetivo de analisar a relação dos gestores, professores do 
ensino regular com as TICs – Tecnologias da Informação e 
Comunicação juntamente com a Educação à Distância.

A necessidade deste trabalho surgiu a partir de observações 
do cotidiano escolar. Pois se trata de uma realidade que possui 
muitas particularidades pertinentes a analise, e nesse caso as 
novas tecnologias da comunicação e informação juntamente 
com a EaD são elementos essenciais para esse estudo.

A educação em função das mudanças sociais, 
econômicas e politicas, vive transformações significativas. As 

Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 2

Maria Eleneide Soares da Silva | 33

 
propostas curriculares buscam acompanhar essas mudanças 
incorporando-as ao ambiente escolar. Nos dias de hoje parece 
impossível alguém fica longe da tecnologia, pois não há quem 
não tenha ouvido falar sobre relógios digitais, calculadoras 
eletrônicas, telefone celular, computador, etc.

Esta pesquisa é enriquecida por uma vasta literatura, 
abordando os seguintes autores: CASTILHO (2011); DEMO 
(2009); MAIA e MATTAR (2007); KENSKI (2003); MARQUES 
(2008); MORAN (2003); PAIS (2008); PRETI (2000); SANCHO 
e HERNÁNDEZ (2006); SILVA (2008), Vilela (2007). 

O trabalho está composto por 04 capítulos, distribuídos 
da seguinte forma: no primeiro capítulo apresentamos um 
pequeno histórico da crescente ascensão da EaD no Brasil. No 
segundo, encontra-se um estudo que trata das contribuições das 
novas tecnologias da informação e comunicação na educação a 
distancia e suas consequências.O terceiro capítulo descreve a 
crescente necessidade de formação e capacitação dos gestores e 
professores para a nova realidade da tecnologia, como também 
as contradições da rede pública de ensino e da rede privada. O 
último capítulo apresenta uma análise da relação dos gestores 
e professores com os alunos nesse contexto das TICs e da EaD.  

2 A CRESCENTE ASCENSÃO DA EAD NO BRASIL

Muitos acreditam que os temas que envolvem a “EaD” é 
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algo novo, principalmente em nosso país. No entanto, a educação 
a distância possui uma longa trajetória. Outros estabelecem 
uma relação restrita da EaD com a tecnologia, esquecendo que 
uma das primeiras formas de educação a distância foi de forma 
escrita por correspondência, como estabelece Maia e Mattar 
(2007):

Entretanto, a EaD surge efetivamente em meados do 
século XIX, em função do desenvolvimento dos meios 
de transporte e comunicação (como trens e correios), 
especialmente com o ensino por correspondência. 
Podemos apontar como sua primeira geração os 
materiais que eram primordialmente impressos e 
encaminhados pelos correios. (MAIA e MATTAR, 
2007 p. 21).

Segundo Preti (2000), provavelmente, as primeiras 
experiências de Ead no Brasil tenham ficado sem registro, visto 
que os primeiros dados com registro são do século XX.

De acordo com Maia e Mattar (2007); Marconcin (2010); 
Rodrigues (2010); Santos (2010), segue alguns acontecimentos 
que marcaram a EaD no Brasil:

• 1904 – o Jornal do Brasil registra, na primeira 
edição da seção de classificados, anúncio que 
oferece profissionalização por correspondência para 
datilógrafo;

• 1923 – um grupo liderado por Henrique Morize 
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e Edgard Roquette-Pinto criou a Rádio Sociedade 
do Rio de Janeiro que oferecia curso de Português, 
Francês, Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto, 
Radiotelegrafia e Telefonia. Tinha início assim a 
Educação a Distância pelo rádio brasileiro;

• 1934 – Edgard Roquette-Pinto instalou a Rádio–Escola 
Municipal no Rio, projeto para a então Secretaria 
Municipal de Educação do Distrito Federal. Os 
estudantes tinham acesso prévio a folhetos e esquemas 
de aulas, e também era utilizada correspondência para 
contato com estudantes;

• 1939 – surgimento, em São Paulo, do Instituto 
Monitor, o primeiro instituto brasileiro a oferecer 
sistematicamente cursos profissionalizantes à 
distância por correspondência, na época ainda com o 
nome Instituto Rádio¬ Técnico Monitor;

• 1941 – surge o Instituto Universal Brasileiro, segundo 
instituto brasileiro a oferecer também cursos 
profissionalizantes sistematicamente. Fundado por 
um ex-sócio do Instituto Monitor, já formou mais 
de 4 milhões de pessoas e hoje possui cerca de 200 
mil alunos; juntaram-se ao Instituto Monitor e ao 
Instituto Universais Brasileiras outras organizações 
similares, que foram responsáveis pelo atendimento 
de milhões de alunos em cursos abertos de iniciação 
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profissionalizante à distância. Algumas dessas 
instituições atuam até hoje.  Ainda no ano de 1941, 
surge a primeira Universidade do Ar, que durou até 
1944. 

• 1947 – surge a nova Universidade do Ar, patrocinada 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) e 
emissoras associadas. O objetivo desta era oferecer 
cursos comerciais radiofônicos. Os alunos estudavam 
nas apostilas e corrigiam exercícios com o auxílio dos 
monitores. A experiência durou até 1961, entretanto 
a experiência do SENAC com a Educação a Distância 
continua até hoje. 

• 1959 – a Diocese de Natal, Rio Grande do Norte, 
cria algumas escolas radiofônicas, dando origem ao 
Movimento de Educação de Base (MEB), marco na 
Educação a Distância não formal no Brasil. O MEB, 
envolvendo a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil e o Governo Federal utilizou--se inicialmente 
de um sistema rádio-educativo para a democratização 
do acesso à educação, promovendo o letramento de 
jovens e adultos. 

• 1962 – é fundada, em São Paulo, a Ocidental School, 
de origem americana, focada no campo da eletrônica.

• 1967 – o Instituto Brasileiro de Administração 
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Municipal inicia suas atividades na área de educação 
pública, utilizando-se de metodologia de ensino por 
correspondência. Ainda neste ano, a Fundação Padre 
Landell de Moura criou seu núcleo de Educação 
a Distância, com metodologia de ensino por 
correspondência e via rádio.

• 1970 – surge o Projeto Minerva, um convênio entre 
o Ministério da Educação, a Fundação Padre Landell 
de Moura e Fundação Padre Anchieta, cuja meta era a 
utilização do rádio para a educação e a inclusão social 
de adultos. O projeto foi mantido até o início da década 
de 1980;

• 1974 – surge o Instituto Padre Reus e na TV Ceará 
começam os cursos das antigas 5ª à 8ª séries (atuais 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), com material 
televisivo, impresso e monitores.

• 1976 – é criado o Sistema Nacional de Teleducação, 
com cursos através de material instrucional.

• 1979 – a Universidade de Brasília, pioneira no uso da 
Educação a Distância, no ensino superior no Brasil, 
cria cursos veiculados por jornais e revistas, que em 
1989 é transformado no Centro de Educação Aberta, 
Continuada, a Distância (CEAD) e lançado o Brasil 
EAD.

• 1981 – é fundado o Centro Internacional de Estudos 
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Regulares (CIER) do Colégio Anglo-americano que 
oferecia Ensino Fundamental e Médio à distância. 
O objetivo do CIER é permitir que crianças, cujas 
famílias mudem-se temporariamente para o exterior, 
continuem a estudar pelo sistema educacional 
brasileiro.

• 1983 – o SENAC desenvolveu uma série de programas 
radiofônicos sobre orientação profissional na área de 
comércio e serviços, denominada “Abrindo Caminhos”.

• 1991 – o programa “Jornal da Educação – Edição do 
Professor”, concebido e produzido pela Fundação 
Roquete-Pinto tem início, e em 1995 com o nome 
“Um salto para o Futuro”, foi incorporado à TV Escola 
(canal educativo da Secretaria de Educação a Distância 
do Ministério da Educação) tornando-se um marco 
na Educação a Distância nacional. É um programa 
para a formação continuada e aperfeiçoamento de 
professores, principalmente do Ensino Fundamental e 
alunos dos cursos de magistério. Atinge por ano mais 
de 250 mil docentes em todo o país.

• 1992 – é criada a Universidade Aberta de Brasília, 
acontecimento bastante importante na Educação a 
Distância do nosso país.

• 1995 – é criado o Centro Nacional de Educação a 
Distância e nesse mesmo ano também a Secretaria 
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Municipal de Educação do Rio de Janeiro cria a MultiRio 
(RJ) que ministra cursos do 6º ao 9º ano, através de 
programas televisivos e material impresso. Ainda em 
1995, foi criado o Programa TV Escola da Secretaria de 
Educação a Distância do MEC.

• 1996 – é criada a Secretaria de Educação a Distância 
(SEED), pelo Ministério da Educação, dentro de uma 
política que privilegia a democratização e a qualidade 
da educação brasileira. É neste ano também que a 
Educação a Distância surge oficialmente no Brasil, 
sendo as bases legais para essa modalidade de 
educação, estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, embora somente regulamentada em 20 de 
dezembro de 2005 pelo Decreto n° 5.622 (BRASIL, 
2005) que revogou os Decretos n° 2.494 de 10/02/98, 
e n° 2.561 de 27/04/98, com normatização definida 
na Portaria Ministerial n° 4.361 de 2004 (PORTAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO a 2010). 

• 2000 – é formada a UniRede, Rede de Educação 
Superior a Distância, consórcio que reúne atualmente 
70 instituições públicas do Brasil comprometidas na 
democratização do acesso à educação de qualidade, 
por meio da Educação a Distância, oferecendo cursos 
de graduação, pós-graduação e extensão. Nesse ano, 
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também nasce o Centro de Educação a Distância do 
Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), com a assinatura 
de um documento que inaugurava a parceria entre o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio 
da Secretaria de Ciência e Tecnologia, as universidades 
públicas e as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. 

• 2002 – o CEDERJ é incorporado a Fundação Centro de 
Ciências de Educação Superior a Distância do Rio de 
Janeiro (Fundação CECIERJ).

• 2004 – vários programas para a formação inicial e 
continuada de professores da rede pública, por meio 
da EAD, foram implantados pelo MEC. Entre eles o 
Pro letramento e a Mídias na Educação. Estas ações 
conflagraram na criação do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil. 

• 2005 – é criada a Universidade Aberta do Brasil, uma 
parceria entre o MEC, estados e municípios integrando 
cursos, pesquisas e programas de educação superior à 
distância. 

• 2006 – entra em vigor o Decreto n° 5.773, de 09 de 
maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções 
de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 
educação superior e cursos superiores de graduação e 
sequenciais no sistema federal de ensino, incluindo os 
da modalidade à distância (BRASIL, 2006).
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• 2007 – entra em vigor o Decreto nº 6.303, de 12 de 

dezembro de 2007, que altera dispositivos do Decreto 
n° 5.622 que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (BRASIL, 2007).

• 2008 – em São Paulo, uma Lei permite o ensino médio 
a distância, onde até 20% da carga horária poderá ser 
não presencial. 

• 2009 – entra em vigor a Portaria nº 10, de 02 julho de 
2009, que fixa critérios para a dispensa de avaliação 
in loco e deu outras providências para a Educação 
a Distância no Ensino Superior no Brasil (BRASIL, 
2009).

• 2011 – A Secretaria de Educação a Distância é extinta.

A EAD pode ser definida como uma modalidade 
educacional que ocorre principalmente com professores e 
alunos fisicamente separados todo o tempo ou grande parte 
do tempo, mas que se comunicam por meio das tecnologias de 
informação e de comunicação. Para isso essa prática educativa 
utiliza os meios de comunicação para suprir a distância entre 
professores e alunos, espalhados nos mais diversos pontos do 
mundo. 

Apesar de ser reconhecida a importância da EAD, essa 
modalidade de educação encontrou muitas resistências no início 
de sua utilização. Porém, se a princípio ocorreu divergências 
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quanto ao uso da EAD, com o tempo ela se transformou em 
uma importante estratégia educacional capaz de permitir o 
atendimento de um grande contingente populacional.

 Atualmente a EaD desenvolve em vários países, 
atendendo milhões de pessoas de várias classes sociais. E não 
está restrita apenas ao ambiente escolar. Muitas empresas 
andam incorporando o sistema de formação e capacitação de 
seus funcionários na modalidade não presencial, como afirmam 
Maia e Mattar (2007, p. 23), a utilização da EaD nas empresas 
chama-se EaD corporativa e surge no início da década de 1990. 

Existem casos bem significativos do Ead no Brasil, como 
é o caso do Instituto Universal Brasileiro (IUB), que foi um 
dos pioneiros nessa modalidade de ensino e formou milhares 
de pessoas. Atualmente trabalha com uma nova roupagem, 
conforme afirma Mattar (2011, p. 59), que recentemente foi 
criado um curso on-line no IUB, em que substitui o material 
impresso pela internet e o correio pelo correio eletrônico, além 
de incorporar outras ferramentas como o chat.

Como todas as modalidades de ensino, a EaD precisa de 
regulamentação, ou seja, de uma legislação que regulamente 
a sua prática. No caso do Brasil, essa regulamentação é feita 
através da LDB – Lei de Diretrizes e Bases, que reversa um 
artigo especifico para a EaD:  

 Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento 
e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os 
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níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e 
regime especiais, será oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União.

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização 
de exames e registro diploma relativos a cursos de educação à 
distância.

§ 2º As normas para produção, controle e avaliação de 
programas de educação à distância e a autorização para sua 
implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, 
podendo haver cooperação e integração entre os diferentes 
sistemas.

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento 
diferenciado, que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente 
educativas;

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder 
Público, pelos concessionários de canais comerciais. (BRASIL, 
1996, p.28)

O decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, avançou 
um pouco mais, regulamentando o art. 80 da LDB e definindo 
a EaD como:

 
[...] uma forma de ensino que possibilita 



44 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

autoaprendizagem, com a mediação de recursos 
didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação, 
utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados 
pelos diversos meios de comunicação. (BRASIL, 
1998, p.1).

O decreto n° 5.622, de 20 de dezembro de 2005, revoga 
o decreto nº 2.494, dita que, ficam obrigatórios os momentos 
presenciais para avaliação, estágios, defesas de trabalhos 
e conclusão de curso. Classifica os níveis de modalidades 
educacionais em educação básica, de jovens e adultos, especial, 
profissional e superior. Os cursos de ensino semipresenciais 
deverão ter a mesma duração definida para os cursos na 
modalidade presencial, mantendo o percentual de 20% da 
carga horaria total e também a obrigatoriedade de 200 dias 
para o ano letivo. (CASTILHO, 2011).

Os cursos, de acordo com decreto n° 5.622, de 20 de 
dezembro de 2005, ainda poderão aceitar transferência e 
aproveitar estudos realizados em cursos presenciais, da mesma 
forma que cursos presenciais poderão aproveitar estudos 
realizados em cursos à distância. Regulariza o credenciamento 
de instituições para oferta de cursos e programas na modalidade 
a distância (educação de jovens e adultos de jovens e adultos, 
especial, profissional e superior). 

A EaD caracteriza-se pelo estabelecimento de uma 
comunicação de múltiplas vias, suas possibilidades ampliaram-



44 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

autoaprendizagem, com a mediação de recursos 
didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação, 
utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados 
pelos diversos meios de comunicação. (BRASIL, 
1998, p.1).

O decreto n° 5.622, de 20 de dezembro de 2005, revoga 
o decreto nº 2.494, dita que, ficam obrigatórios os momentos 
presenciais para avaliação, estágios, defesas de trabalhos 
e conclusão de curso. Classifica os níveis de modalidades 
educacionais em educação básica, de jovens e adultos, especial, 
profissional e superior. Os cursos de ensino semipresenciais 
deverão ter a mesma duração definida para os cursos na 
modalidade presencial, mantendo o percentual de 20% da 
carga horaria total e também a obrigatoriedade de 200 dias 
para o ano letivo. (CASTILHO, 2011).

Os cursos, de acordo com decreto n° 5.622, de 20 de 
dezembro de 2005, ainda poderão aceitar transferência e 
aproveitar estudos realizados em cursos presenciais, da mesma 
forma que cursos presenciais poderão aproveitar estudos 
realizados em cursos à distância. Regulariza o credenciamento 
de instituições para oferta de cursos e programas na modalidade 
a distância (educação de jovens e adultos de jovens e adultos, 
especial, profissional e superior). 

A EaD caracteriza-se pelo estabelecimento de uma 
comunicação de múltiplas vias, suas possibilidades ampliaram-

Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 2

Maria Eleneide Soares da Silva | 45

 
se em meio às mudanças tecnológicas como uma modalidade 
alternativa para superar limites de tempo e espaço. 

A relação entre professor e aluno passa a ser mediada pela 
tecnologia. Seus referenciais são fundamentados nos quatro 
pilares da Educação do Século XXI publicados pela UNESCO, 
que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
viver juntos e aprender a ser.

Assim, a Educação deixa de ser concebida como mera 
transferência de informações e passa a ser norteada pela 
contextualização de conhecimentos úteis ao aluno. Na educação 
à distância, o aluno é desafiado a pesquisar e entender o 
conteúdo, de forma a participar da disciplina.

O atual cenário do ensino a distância assume uma natureza 
interdisciplinar caracterizado pela troca de conhecimentos 
científicos. Nesse campo, as inovações tecnológicas se mostram 
rápidas e contínuas, consubstanciadas pela inclusão de 
universidades corporativas, universidades abertas à distância, 
inclusão digital, redes educacionais abertas, o advento da Web, 
de televisão digital, de ambientes virtuais como moodle e do 
móbile learning. 

De acordo com Maia e Mattar (2007), destaca-se, entre 
as inovações, o amplo uso de diversos métodos de ensino e 
da aprendizagem on-line, o que se denominou e-learning. As 
pesquisas sobre e-learning estão relacionadas aos aspectos 
pedagógicos, à interação homem/computador, à estratégia de 
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e-learning, aos aspectos tecnológicos, à afirmação e ao controle 
de qualidade, à gestão de sistemas e de recursos, aos aspectos 
culturais e ao desenvolvimento de habilidades e competências 
por meio de e-learning. Há necessidade de estudos futuros sobre 
os seguintes tópicos: uso de tecnologias móveis/ celulares para 
EAD, montagem e uso eficaz de comunidades de prática on-
line, inovações na área de design instrucional, novas formas 
de controle e avaliação dos resultados da aprendizagem on-
line, adaptação dos ambientes de aprendizagem on-line às 
características individuais dos estudantes e modelos de ensino-
aprendizagem adequados à EAD.

Atualmente a EaD, portanto, é vista como uma solução 
para a democratização da educação, através da garantia da 
educação para todos. Para isso essa prática educativa utiliza os 
meios de comunicação para suprir a distância entre professores 
e alunos, espalhados nos mais diversos pontos do mundo. 

 4 A EAD E AS TIC’S

Com as transformações que vêm ocorrendo na sociedade, 
podemos concluir que vivemos tempos de discussão que nos 
leva refletir sobre as tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) no contexto da Educação a Distância (EAD).

A EAD vem sendo popularizada, envolvendo um uso 
intensivo das TICs nesse nível de ensino, implicando um número 
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cada vez maior de estudantes, professores e instituições, tanto 
públicas como privadas, em um novo conjunto de desafios. A 
presença das TICs fomenta e cria condições potenciais para a 
interação e o desenvolvimento de projetos comuns em grupos 
heterogêneos, mas não se limita a uma “presença técnica” a 
serviço de uma educação única. Diferente disso trata-se de um 
processo sócio-técnico, inserido numa dinâmica política, de 
tomadas de decisão, de construção coletiva de projetos políticos 
e pedagógicos. 

Essa perspectiva, assim, é crucial no debate recente 
sobre a autorização das universidades públicas para o 
desenvolvimento da EAD quando se acrescenta a essa 
discussão a crise estrutural pela qual passam tais instituições. 
No centro da crise, está um conjunto mais amplo de políticas 
públicas – da educação no sentido mais amplo, da cultura, 
telecomunicações, ciência e tecnologia - que poderão garantir 
condições técnicas, tecnológicas, institucionais e teóricas para 
o pleno desenvolvimento da EAD.

Com a apropriação das mídias e TIC’s, no cenário da EAD, 
se faz necessário repensar o conceito de conhecimento, pois 
com o uso das ferramentas tecnológicas, as potencialidades se 
afloram, no tempo e no espaço, proporcionando uma educação 
sem distância, levando o sistema educacional a assumir um 
papel, não só de formação de cidadãos pertencentes aquele 
espaço, mas a um espaço de formação inclusiva. Neste atual 
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cenário a EAD vem passando por transformações dentro de 
um contexto de mudanças de valores, no qual a diversidade 
cultural é presente, pois a globalização gera uma necessidade 
de comunicação e informação sem fronteiras e não há 
como retroceder ou ficar estanque. Nesta evolução, novos 
espaços surgem e nos convidam, se é que não nos obrigam, a 
caminharmos juntos, nos adaptando a essas modificações.

O processo de globalização econômica tem atingido os 
países em todos os setores da vida humana e imposto à educação 
a exigência de formar indivíduos aptos a lidar com estes desafios 
postos pela sociedade, mais criativos e qualificados para o 
mundo do trabalho. Nesse processo, embora a escola já não seja 
a primeira fonte de conhecimento para os alunos, uma vez que 
a informação é mais volátil e flexível que a própria instituição 
escolar, esta ainda tem muita contribuição a dar à medida que 
pode orientar na organização da informação que se encontra 
difusa, transformando-a em conhecimento. Para tal, a escola 
precisa se transformar em uma organização do seu tempo para 
não perder sua atratividade e importância.

Nessa concepção, as novas tecnologias e técnicas de 
ensino, assim como os estudos modernos sobre os processos 
de ensino-aprendizagem, fornecem recursos mais eficazes para 
atender e motivar os alunos e professores. Porém, para muitos 
educadores, esses recursos ainda são estranhos, embora se 
reconheça que a sua utilização no processo está se tornando 
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cada vez mais relevante. Assim, se faz necessária a utilização 
desses recursos na formação de professores e/ou como meio 
pedagógico para potencialização de competências e habilidades.

Segundo Moran (2003), não podemos esperar das redes 
eletrônicas a solução mágica para modificar profundamente 
a relação pedagógica, mas vão facilitar como nunca antes a 
pesquisa individual e grupal, o intercâmbio de professores com 
professores, de alunos com alunos, de professores com alunos.

É imprescindível que os educadores façam apropriação das 
TIC’s no processo pedagógico, proporcionando aos aprendizes 
a liberdade responsável no uso das mídias, contribuindo para a 
autonomia e a responsabilidade, do desenvolvimento de novas 
habilidades e interação com o seu grupo e com as pessoas de 
outros meios sociais e culturais. Nesse contexto de apropriação 
das Tics, os recursos didáticos assumem um novo papel partindo 
de uma prática pedagógica planejada.

Segundo Silva (2008), torna-se importante a união do 
conhecimento técnico ao pedagógico na área das tecnologias 
educacionais, pois, sem o conhecimento técnico, os educadores 
não conseguirão implantar soluções pedagógicas inovadoras e, 
sem o conhecimento pedagógico, os recursos disponíveis tendem 
a ser subutilizados. A articulação do conhecimento técnico com 
o conhecimento pedagógico, portanto, é fundamental. Se o 
educador possuir maiores conhecimentos na sua área técnica 
e na área pedagógica, terá maiores possibilidades de intervir e 
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contribuir para o processo de construção do conhecimento por 
parte do aluno.

Moran (2003) diz que pode-se enriquecer 
extraordinariamente tal processo de construção, mas, ao 
mesmo tempo, o complicar-se. Ensinar é orientar, estimular, 
relacionar, mais que informar. Mas só orienta aquele que 
conhece que tem uma boa base teórica e que sabe comunicar-
se. O professor terá de atualizar-se sem parar, precisará abrir-
se para as informações que o aluno trará, terá de aprender com 
o aluno, interagir com ele.

Para Kenski, (2003), a apreensão do conhecimento na 
perspectiva das novas tecnologias eletrônicas de comunicação e 
informação, ao ser assumida como possibilidade didática, exige 
que, em termos metodológicos, também se oriente a prática 
docente com base em uma nova lógica, isto é, compreender 
este novo mundo com uma nova lógica, uma nova cultura, uma 
nova sensibilidade, uma nova percepção.

Ainda de acordo com Kenski (2003), nesta abordagem 
alteram-se principalmente os procedimentos didáticos, 
independentemente de uso ou não das novas tecnologias em 
suas aulas. É preciso que o professor, antes de tudo, posicione-
se não mais como o detentor do monopólio do saber, mas como 
um parceiro, um pedagogo, no sentido clássico do termo, que 
encaminhe e oriente o aluno diante das múltiplas possibilidades 
e formas de alcançar o conhecimento e de se relacionar com ele. 
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Como foi dito no capítulo anterior, muitos confundem a 

ascensão da EaD com a também ascensão das novas tecnologias, 
no caso as TICs. No entanto, podemos constatar que isso não 
é verdade, já que a educação a distância é bem remota do que 
muitas ferramentas tecnologias que temos hoje. E nesse ponto 
estamos muito bem servidos de tecnologia, principalmente 
os países desenvolvidos, que possui muitos investimentos e 
retornos tecnológicos. E toda essa tecnologia alia-se à educação, 
inclusive realizada a distância. Estamos vivendo em um 
momento histórico de muitas transformações tecnológicas, e 
precisamos pensar no que fazer com essas transformações, já 
que segundo Sancho e Hernández (2006, p. 131): 

As tecnologias da informação e comunicação 
indicaram grandes e positivas mudanças nas formas 
de se comunicar, relacionar e viver em sociedade. 
Desde o surgimento da informática, por exemplo, 
são muitas as expectativas geradas (e, em grande 
parte, satisfeitas) sobre o seu potencial para obter 
individualização e melhoria das aprendizagens, o 
alcance da intervenção educativa e os êxitos com 
necessidades especiais. (SANCHO e HERNÁNDEZ, 
2006, p. 131).

  É possível perceber, de diversas formas, que a tecnologia 
atrelada à educação é e será um recurso, uma ferramenta, 
metodologia de grande valor. É claro que se faz necessário um 
bom uso dessas ferramentas, ou seja, não basta apenas tê-las, é 
preciso usá-las e mais importante saber como usar. 
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Consoante Moran (2003), a internet pode ser uma fonte 
de divulgação, institucional ou dos alunos, pode ser uma fonte 
de pesquisa, podendo ser feita individualmente ou em grupo, 
dentro ou fora da escola, pode ser uma atividade obrigatória ou 
livre, pode ser uma atividade de apoio ao ensino, possibilitando 
textos, imagens, sons, programas específicos, ademais pode ser 
uma inesgotável fonte de comunicação, com pessoas conhecidas 
e desconhecidas, que estejam próximas ou distantes. 

Ainda conforme Moran (2003), Projetos utilizando a 
internet na sala de aula mostram que com este recurso, há um 
aumento da motivação dos alunos pelos estudos e pela pesquisa, 
além de um maior interesse nos trabalhos em grupo. Há mais 
sensibilidade para uso das novas tecnologias de comunicação 
e para o aprendizado do inglês, linguagem universal na “era 
digital”. Além disso, os alunos desenvolvem contatos pessoais e 
amizades por meio da rede.

Paulo Freire (1984) defendeu a integração de espaços de 
conhecimento, através da inserção de recursos computacionais 
e de comunicação através de redes, fazendo da escola um espaço 
privilegiado de interação e ao mesmo tempo virtual. 

Segundo ele, 

A educação não se reduz à técnica, mas não se 
faz educação sem ela, utilizar computadores na 
educação, em lugar de reduzir, pode expandir a 
capacidade crítica e criativa de nossos meninos e 
meninas. Depende de quem o usa, a favor de que 
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e de quem, e para quê. O homem concreto deve 
se instrumentalizar com os recursos da ciência e 
da tecnologia para melhor lutar pela causa de sua 
humanização e de sua libertação. (FREIRE, 1979, p. 
22).  

É notório que as Tics possibilitam avanços na educação 
como um todo, dessa forma devemos aproveitar sua contribuição. 
E isso já ocorre no   Brasil, conforme relata Castilho (2011, p, 
68):

No Brasil são numerosos os ambientes virtuais 
de aprendizagem, graças a uma autorização do 
Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 
2.253, de 18 de outubro de 2001, que permitia às 
instituições de ensino promover atividades não 
presenciais até o limite de 20% da carga horária do 
curso. (CASTILHO, 2011, P.68)

          Assim, conforme afirma Moran (2003),

Ensinar e aprender, hoje, não se limita ao trabalho 
dentro da sala de aula. Esse processo sugere uma 
transformação do que fazemos dentro e fora dela, 
no presencial e no virtual, além de um planejamento 
das ações de pesquisa e de comunicação que 
possibilitem continuar aprendendo em ambientes 
virtuais, acessando páginas na Internet, pesquisando 
textos, recebendo e enviando novas mensagens, 
problematizando questões em fóruns ou em salas 
de aula virtuais, divulgando pesquisas e projetos. 
(MORAN, 2003, p.1)
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Portanto, de acordo com a perspectiva construtivista da 
aprendizagem e utilizando os recursos das novas tecnologias, 
é possível então construir conhecimento a partir do que já 
sabemos e do que somos capazes de fazer. 

O Construtivismo fala que o aluno constrói seus 
conhecimentos quando ele interage com o meio ambiente. 
Todas as experiências adquiridas pelo indivíduo, ou seja, tudo 
o que leu, viu, ouviu, sentiu, e tocou é confrontado contra o 
conhecimento anterior e, se for viável dentro do mundo mental, 
podendo formar um novo conhecimento. 

4 A NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO E 
FORMAÇÃO 

4.1 FORMAÇÃO DE GESTORES

A inserção de tecnologias de informação e comunicação 
– TIC nas escolas durante algum tempo limitou-se à 
disponibilidade de equipamentos e softwares. Com o tempo se 
evidenciou que isso não bastava para uma efetiva incorporação 
de tecnologias à prática pedagógica e que seria preciso envolver 
a escola como um todo, incluindo, nesse processo, as lideranças 
da escola, especialmente os gestores.

As TICs contribuem para expandir o acesso à informação 
atualizada para promover a criação de comunidades 
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colaborativas de aprendizagem que privilegiam a construção 
do conhecimento, a comunicação, a formação continuada e a 
gestão articulada entre as áreas administrativa, pedagógica e 
informacional da escola.

Ao explorar as potencialidades das TICs no seu cotidiano 
escolar, principalmente com o acesso à Internet, a escola abre 
caminhos para novas interações com o saber, vivenciando 
a comunicação compartilhada e a troca de informações com 
outros espaços do conhecimento que possuem os mesmos 
interesses. Essa abertura potencializa a gestão escolar e provoca 
mudanças substanciais no interior da instituição, no qual o 
ensino, a aprendizagem e a gestão participativa articulam-se 
e podem se desenvolver em um processo colaborativo com os 
setores internos e externos da comunidade escolar.

Na escola estão ocorrendo frequentes transformações 
nas quais gestores e comunidade se envolvem diretamente no 
trabalho realizado em seu interior, abrindo espaços articuladores 
e participativos nas redes colaborativas de aprendizagem. 
Assim, as TICs podem ser usadas para oferecer suporte em 
diferentes ações coordenadas pelo gestor escolar, tais como: 

• Possibilitar a comunicação entre os educadores da 
escola, pais, especialistas, membros da comunidade e 
de outras organizações; 

• Dar subsídios para a tomada de decisões, a partir 
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da criação de um fluxo de informações e troca de 
experiências; produzir atividades colaborativas que 
permitam o enfrentamento de problemas da realidade 
escolar; 

•  Desenvolver projetos relacionados com a gestão 
administrativa e pedagógica; 

• Criar situações que favoreçam a representação 
do conhecimento pelos alunos e de sua respectiva 
aprendizagem.

Entretanto, somente as tecnologias não podem gerar 
mudanças. Sua inclusão no cotidiano da escola exige a formação 
de profissionais envolvidos, de forma que sejam capazes de 
identificar os problemas e as necessidades institucionais, 
relacionadas ao uso de tecnologias. 

Buscam-se alternativas que permitam a transformação 
do fazer profissional, com base em metodologias pautadas em 
novos paradigmas. Essa formação fortalece o papel da direção na 
gestão das TICs e na busca de condições que ajudem a articular 
o uso administrativo e pedagógico das tecnologias na escola.

Segundo Almeida (2005), a incorporação das TIC no 
contexto escolar, envolve distintos aspectos da gestão decorrente 
do efeito de gerir, administrar preservar, colocar em ordem, ou 
seja, de favorecer o uso dos recursos tecnológicos. Isto requer 
organizar, registrar, recuperar e atualizar informações, produzir 
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estratégias de comunicação, gerenciar atividades, conteúdos, 
recursos, bem como gerir ambientes e processos de avaliação, 
estabelecer novas relações com a história, consigo mesmo e 
com o saber.

Desse modo, a formação continuada de gestores para 
incorporar as tecnologias na gestão escolar e no cotidiano 
da escola deve levar em conta as especificidades da atuação 
desse profissional, suas problemáticas e desafios, bem como 
as possibilidades de contribuições que as tecnologias podem 
agregar à sua prática.

Nesse sentido, docentes veem se dedicando à formação de 
gestores escolares, mediante projetos que realizam em parceria 
com organizações do sistema de ensino, tendo como eixos de 
formação o contexto de atuação do profissional, a articulação 
prática-teoria, a interação social e a produção colaborativa de 
conhecimentos.

A relação dos gestores escolares na articulação dos 
diferentes segmentos da comunidade escolar, na liderança 
do processo de inserção das TICs na escola em seus âmbitos 
administrativo e pedagógico e, ainda, na criação de condições 
para a formação continuada e em serviço dos seus profissionais, 
pode contribuir significativamente para os processos de 
transformação da escola em um espaço articulador e produtor 
de conhecimentos compartilhados.

Segundo Vieira, Almeida e Alonso (2003), no ano de 
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2002, pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em 
Educação: Currículo - CED, da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo - PUCSP, desenvolveram o Projeto “Formação de 
gestores escolares e coordenadores para a gestão de tecnologias 
de informação e comunicação”, em parceria com a Secretaria de 
Educação a Distância - SEED do MEC, por meio do Programa 
Nacional de Informática na Educação – Proinfo, juntamente 
com as Secretarias  Estaduais da Educação e as Universidades 
Federais desenvolveram um programa de formação na 
modalidade semi-presencial com suporte no ambiente virtual 
e-proinfo.

Paralelamente a essa formação, foram realizadas 
pesquisas e publicações, incluindo duas dissertações de mestrado 
(Galvão da Fonte, 2004; Sapucaia, 2004). As experiências, 
estudos, investigações e conhecimentos produzidos trazem 
novas indagações, realimentam as pesquisas e proporcionam o 
contínuo aprimoramento dos programas de formação.

4.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES

De modo geral a tecnologia já vem sendo incorporada 
nas escolas através das mídias digitais, pois conforme os PCNs 
(BRASIL, 1998) a tecnologia é de grande importância na vida 
da escola.

O desenvolvimento das tecnologias da informação 
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permite que a aprendizagem ocorra em diferentes lugares e 
por diferentes meios. Portanto, cada vez mais as capacidades 
para criar, inovar, imaginar, questionar, encontrar soluções e 
tomar decisões com autonomia assumem importância. A escola 
tem um importante papel a desempenhar ao contribuir para 
a formação de indivíduos ativos e agentes criadores de novas 
formas culturais. (BRASIL, 1998, p.139)

A incorporação das inovações tecnológicas como recursos 
didáticos deve ser feita objetivando melhorar a qualidade 
de ensino e aprendizagem, e para isso exige a elaboração de 
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sim transformar informação em conhecimento e que este 
conhecimento seja uma prática constante e contínua, para 
que desta forma a educação aliada às novas tecnologias possa 
possibilitar novos horizontes e infinitas descobertas entre o 
aprender e o aprender bem. 

Indo mais além em relação ao aprender bem, Demo (2009) 
enfatiza de forma contundente a importância da informação 
e do conhecimento, pois ambas tem o seu valor. Entretanto 
se não transformo informação em conhecimento, o que fazer 
então com tantas informações?  Se não as coloco em prática 
em benefício de uma educação que nos leve a questionar e, 
sobretudo a autoquestionarmos, tudo seria simples informações 
sem proveito e sem resultados.

Entre as mídias tecnológicas podemos destacar:

A televisão - um meio de comunicação que está ao 
alcance da maioria das pessoas, que assiste com o objetivo 
de: distração, aprendizado sobre determinado assunto 
e informação.  Ela desempenha na sociedade o papel de 
socializadora de informações, formas linguísticas, modos de 
vida, opiniões, valores, crenças, e não pode ser desconsiderado 
pela instituição escolar. A programação televisiva não tem 
finalidade educativa, mas pode ser usada como fonte de 
informação para problematizar os conteúdos escolares.

A filmadora - seu uso torna possível documentar 
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cenas, ambientes, acontecimentos da vida cotidiana, escolar, 
ou fenômenos ambientais, que posteriormente podem ser 
utilizados para atividades de observação, reflexão e análise.

O rádio - emite música, palavras, efeitos sonoros e textos 
falados, por meio de sequências sonoras.  Pode ser usado para 
desenvolver uma atitude que possibilite uma escuta reflexiva e 
crítica: identificar, selecionar, relacionar, imaginar a partir da 
audição.  E também para desenvolver capacidades e habilidades 
de expressão oral e escrita, por meio de propostas de elaboração, 
realização de projetos para rádio na escola. 

O gravador - pode ser utilizado em varias situações, como: 
gravar entrevistas que posteriormente serão transcritas para 
linguagem escrita; gravar a leitura de textos em outra língua; 
reproduzir músicas; gravar sons que serão utilizados numa 
encenação; reproduzir programas de rádio que o professor 
deseja trabalhar com seus alunos; gravar e reproduzir um 
projeto de rádio elaborado e produzido pelos alunos etc.

O computador - seu uso na educação tem como papel 
ultrapassar as fronteiras do educar convencional, dando 
oportunidade às escolas de renovar a forma de se trabalhar os 
conteúdos programáticos. O computador é uma máquina que 
veio revolucionar, no sentido de facilitar o ensino e aprendizado 
dos alunos e informatizar as rotinas manuais que existem hoje 
em dia. Esse recurso entre outras coisas permite planejar, 
desenvolver e analisar atividades lúdicas, pesquisas, leitura e 
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desenvolver textos.
O data show - permite a apresentação de vídeos em 

uma tela maior do que as telas de TV comuns, também é 
possível ter um controle muito maior sobre a projeção ou a 
edição das imagens. Ele é uma ferramenta que, em parceria 
com o computador, torna-se uma ilha de edição de vídeo, som e 
imagem, permitindo assim adaptar os vídeos apresentados em 
função dos objetivos próprios da atividade.

Como é possível verificar são vários recursos possíveis 
para que o professor possa utilizar no processo de ensino e 
aprendizagem. Recursos esses que deveriam fazer parte do 
cotidiano dos alunos, no entanto em muitos casos são deixados 
de lado, como relata a Supervisora Gládis Leal em entrevista 
anexada nesse trabalho. Conforme a mesma, muitos professores 
não são familiarizados com tais recursos, falta na formação 
inicial do docente esse preparo adequado. No entanto como 
foi relatado pela entrevistada já existe uma mobilização pelos 
órgãos governamentais para sanar tal carência. São inúmeros 
cursos de capacitação oferecidos os professores para que eles 
possam ser inseridos nesse contexto que já não é tão recente, 
que se trata do mundo das TICs.  O maior beneficiado com 
isso tudo será o aluno que poderá participar do processo de 
aprendizagem de uma maneira mais prática e muito mais 
próxima de sua realidade.

Apesar desses investimentos na educação é preciso que 
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os profissionais possam apreciar mais a tecnologia, não que 
ela irá resolver, por si só, todos os problemas que temos na 
educação, mas é e poderá ser ainda mais uma grande aliada no 
processo de ensino e aprendizagem.   

Com o adequado emprego da tecnologia, o professor 
deverá ser o elemento fundamental nesta mudança 
de mentalidade e atitude, inclusive com uma nova 
visão a respeito do erro não mais como punição, 
mas como oportunidade para aprender, desenvolver 
a autonomia e a flexibilização de um sistema rígido, 
centralizado e controlador (VALENTE, 1997, p. 21).

Segundo Kenski, (2003), pesquisas mostram que a 
percentagem de professores que utilizam as TICs ainda é muito 
baixa, e isso pode ser justificado por alguns fatores:

• Nas licenciaturas os professores não recebem formação 
da informática de base; Os professores que estão em 
sala de aula não se atualizam, principalmente porque 
há certa desconfiança das pessoas que têm mais de 50 
anos;

• As condições das escolas são desencorajadoras da 
utilização maciça das TICs. São poucas salas preparadas 
para esta finalidade e quando possui, só disponibiliza 
um computador conectado à internet;

• Alguns professores que procuram aprender algo sobre 
as TICs deparam-se com a dificuldade de entender o 
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que são as TICs, como funciona um computador, o 
que é a WWW, o correio eletrônico, o FTP, o HTML, 
como digitar imagens e prepará-las para publicação 
em páginas web, como ligar um modem, etc. Este 
panorama afasta aqueles que gostariam de saber como 
utilizar as TICs.

• Profissionais inseguros.

Ao refletir sobre a formação tecnológica de professores, 
Freire (2008), considera que esta formação:

Entendida como uma faceta de um processo 
mais abrangente, a formação tecnológica não se 
distancia da educação de profissionais docentes, 
constituindo-lhe uma vertente e, não, um caminho 
paralelo. Por esse motivo, quando concebemos a 
formação tecnológica do professor, não podemos 
deixar de considerar os caminhos reflexivos que ela 
pode percorrer e que expõem esse professor a novas 
experiências profissionais. (FREIRE, 2008, p. 8).

A questão da formação de professores para o uso das TIC 
tem sido tema de inúmeras discussões no meio educacional. 
Sabe-se que muitos cursos de formação ainda não contribuem 
de forma efetiva para a implantação de mudanças na prática 
pedagógica. Em geral, o professor ao se deparar com obstáculos 
que dificultam sua prática, perde o interesse e se acomoda.

É preciso que o professor, desde sua formação inicial, 
tenha a possibilidade de interagir com o computador de 
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forma diversificada e, também, de discutir criticamente 
questões relacionadas com as transformações influenciadas 
pela informática, sobretudo nos estilo de conhecimento e nos 
padrões de interação social. Deve ser ademais, encorajado pela 
gestão a utilizar o material informático disponível (quando há). 

De acordo com Moran (2003):

Pela interação entramos em contato com tudo o que 
nos rodeia; captamos as mensagens, revelamo-nos e 
ampliamos a percepção externa. Mas a compreensão 
só se completa com a interiorização, com o processo 
de síntese pessoal, de reelaboração de tudo o que 
captamos por meio da interação (MORAN, 2003, 
p.25).

Em suma espera-se que o professor monitore o 
crescimento cognitivo e o amadurecimento pessoal do aluno, 
e que auxilie na construção de seu conhecimento pessoal. 
Isto porque a relação professor-aluno influencia muito no 
envolvimento deste com as tarefas educacionais e sua decisão 
de prosseguir nos cursos.

Segundo Moran (2003) é fundamental o papel do professor 
na criação de laços afetivos. “Os cursos que obtêm sucesso, que 
têm menos evasão, dão muita ênfase ao atendimento do aluno 
e à criação de vínculos”. Para tanto, o professor precisa estar 
atento quais às suas atribuições dentro da EaD.

Castilho (2001) relata que um curso não terá sucesso a não 
ser que tenha a participação ativa de todos os seus integrantes. 
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Cada estudante é um elo da cadeia – rompido um elo, a cadeia 
toda corre o risco de se desfazer.

Preti (2000, p.88) afirma que o novo educador precisa 
“formar-se nas técnicas específicas do modelo a distância” e 
que “é necessário que o mediador conheça as novas tecnologias 
para direcionar sua utilização e aplicabilidade em seu trabalho 
diário, junto aos seus alunos”.

 De acordo com Castilho (2011), analisando historicamente, 
no século XIX o professor devia ser um especialista na sua 
disciplina, e era a vastidão do seu conhecimento que definia a 
qualidade do aprendizado por parte do aluno. Em meados do 
século XX, o professor tinha apenas que conhecer didática – 
passou a ser apenas o repassador de informações definidas por 
conselhos superiores e consolidadas em cartilhas cujo conteúdo 
não cabia a ele definir, avaliar ou contestar.

Castilho (2011, p.83), lista o que se deve esperar de um 
professor dedicado ao ensino a distancia, atentando para o 
estímulo à participação e à interatividade:

• Manter o diálogo contínuo com os seus alunos 
(entendendo que o aluno é o protagonista do 
aprendizado);

• Ter competência disciplinar para identificação dos 
pontos chaves a serem ensinados (cuidando para o 
feedback seja rápido e eficaz);
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• Monitorar o progresso dos alunos para identificar 

pontos que devem ser modificados ou reforçados 
(alguns sinais podem evidenciar problemas no status 
intelectual e emocional do aluno e o professor pode 
ajuda-lo a tomar decisões);

• Desenvolver habilidades para interpretar o discurso 
dos alunos (expressões erradas podem denunciar 
conceitos arraigados que precisam ser resignificados);

• Estimular a participação dos alunos, seja com dúvidas, 
critica ou sugestões.

5 PROFESSORES E ALUNOS: CONTRADIÇÕES 
TECNOLÓGICAS

Não é preciso ser um especialista em educação para 
perceber que existe um distanciamento grande no uso da 
tecnologia por professores e alunos. São mundos próximos, 
mas ao mesmo tempo distantes, pois os discentes não recorrem 
apenas aos professores para obterem informação, pois as 
informações estão em toda parte em todo momento a disposição 
principalmente daqueles mais fascinados com as tecnologias, 
quem em nossa sociedade são os mais jovens. No entanto é 
muito importante ficarmos atentos em diferenciar informação 
de conhecimento, uma vez que mesmo os professores em alguns 
momentos estarem distanciados desse mundo tecnológico de 
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informação, eles são os mediadores no processo de ensino e 
aprendizagem, pois conforme Pais (2008) é necessário verificar 
essa relação entre informação e conhecimento.

Outro desafio relativo ao uso dos novos recursos 
digitais consiste na competência de transformar 
informação em conhecimento vivenciado pelo 
sujeito. Essa transformação representa a essência 
da cognição e não se realiza de forma evidente ou 
espontânea. A elaboração do conhecimento revela 
uma dimensão fortemente comprometida com o 
trabalho e com a persistência do sujeito cognitivo. 
(PAIS, 2008, p.60).

Segundo Moran, (2003) o primeiro passo é procurar de 
todas as formas tornar viável o acesso frequente e personalizado 
de professores e alunos às novas tecnologias e procurar 
compreender e mediar as inseguranças e os medos que são 
comuns entre os professores quando estão diante de situações 
novas. A apropriação das novas tecnologias na prática educativa 
deve acontecer de forma consciente e com tranquilidade.

Como argumenta Kenski (2003), o fato de vivermos a 
era digital e enfrentarmos os desafios constantes, oriundos das 
novas tecnologias no cotidiano de nossas vidas, não significa que 
queiramos professores adeptos incondicionais – ou de oposição 
radical – ao ambiente eletrônico. Ao contrário, significa nos 
apropriarmos de conhecimentos tecnológicos que permitam 
dominar a máquina, criticamente, conhecê-la para saber de 
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suas vantagens e desvantagens, riscos e possibilidades, para 
poder transformá-la em ferramenta útil, em alguns momentos, 
e dispensá-la em outros.  

É de fundamental importância a interação entre as 
pessoas envolvidas no processo de ensino com as tecnologias, 
pois segundo Marques (1999) é cada vez mais destacada no 
processo de inserção das TICs no cotidiano escolar. Isso fica 
claro nas suas considerações quando afirma que não basta 
proporcionar o acesso ao computador nos ambientes escolares, 
já que o “[...] fundamental e pertinente é estar à escola no 
computador” (Marques, 1999, p. 38), interagindo com outras 
(escolas) e com um mundo de informações e conhecimentos 
diversos. Essa afirmação é pertinente, porque nos leva a 
refletir sobre a necessidade de ir além da simples difusão das 
ferramentas tecnológicas no contexto escolar. Nessa visão, 
apenas o acesso à tecnologia, que para muitos gestores é uma 
garantia de transformação no processo de ensino, é de suma 
importância. 

As tecnologias, em princípio, têm se limitado a 
proporcionar aos alunos e professores o contato com a máquina, 
sem considerar as inúmeras possibilidades que podem advir 
a partir da inserção das TICs no cotidiano educacional. Essa 
introdução das tecnologias na escola parte, primeiramente, da 
aceitação pelos professores e alunos, para depois dar entrada 
à escola na realidade das TICs, buscando aprender por meio 
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delas, a interação com diversos contextos, que extrapolam – 
virtualmente – o ambiente tradicional de ensino.  

A escola, segundo Marques (2008) e Kenski (2003), 
defronta-se com o desafio de se constituir em um tempo e 
espaço social e, assim, trazer para o seu contexto o imenso 
oceano de informações que a envolve, no intuito de articular 
tais informações com os conhecimentos escolares. Para esses 
autores, as tecnologias no espaço escolar precisam ser entendidas 
em uma perspectiva que extrapola a ideia de ferramentas 
de auxilio ao ensino, sendo compreendidas e incorporadas 
pedagogicamente o que significa respeitar as especificidades do 
ensino e da própria tecnologia para poder garantir que o uso, 
realmente, faça diferença. 

Segundo Demo (2009, p.57), “a aprendizagem 
tecnologicamente correta significa aquela que estabelece 
com tecnologia a relação adequada no sentido de aprimorar 
a oportunidade de aprender bem”. Isso posto, leva-se a crer 
que o uso da tecnologia implica necessariamente na autoria 
daquele que ensina. Aprender bem é construir, reconstruir, e 
saber que o conhecimento é transitório. O autor afirma, ainda, 
que “aprender bem” acontece numa relação pedagógica de 
dentro para fora e destaca que as novas tecnologias acentuam a 
necessidade da “autoria” (DEMO, 2009, P.57). 

O uso das TICs no ambiente escolar está articulado a 
uma mudança de postura do educador frente ao aluno e ao 
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conhecimento, superando o modelo pedagógico tradicional 
e incorporando ao velho as novas tecnologias. Para isso, é 
preciso compreender que a ferramenta tecnológica, não é um 
único instrumento no processo de ensino e aprendizagem, 
mas um dispositivo a mais para proporcionar a mediação 
entre professor, aluno e saberes escolares. Neste momento, é 
necessário consolidar as práticas pedagógicas voltadas para 
a construção do conhecimento que atendam aos interesses e 
necessidades do educando. 

Assim, considera-se a ferramenta tecnológica como um 
instrumento importante no cotidiano escolar, quando articulada 
a uma prática formativa que leva em conta os saberes trazidos 
pelo aluno, procurando interagir com os conhecimentos 
escolares, presentes nas TICs.

 Kenski (2003) afirmam que por meio das TICs é possível 
romper com as estruturas preestabelecidas da sala de aula, 
sendo necessário, para tal, ampliar o conceito de espaço e 
tempo de ensino. Para ele, as TICs podem ser utilizadas para 
a transformação do ambiente formal de ensino, de modo que 
seja possível através delas criar um espaço em que a produção 
do conhecimento aconteça de forma criativa, interessante e 
participativa. No entender deste autor, a mudança no processo 
de ensino passa por um movimento em que educador e 
educando aprendam e ensinem usando imagens (estáticas e/ou 
em movimento), sons, formas textuais e diferentes ferramentas 
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tecnológicas, para, com isso, adquirirem os conhecimentos 
necessários à sobrevivência no dia-a-dia em sociedade. Essa 
forma de pensar as TICs, como instrumentos formadores de 
sujeitos no ambiente escolar (escola fundamental, média e 
superior), constrói-se não apenas com a presença (ou inserção) 
das ferramentas tecnológicas na escola, mas também com a 
formação do gestor, professor capacitado a mediar TICs, alunos, 
conhecimentos e realidade. 

Ainda para Kenski (2003), a dificuldade em utilizar as 
TICs numa perspectiva que busque romper com o modelo 
didático cristalizado em muitos professores é, normalmente, a 
falta de reflexão sobre a formação técnica oferecida aos docentes 
para que eles possam lidar com as ferramentas tecnológicas 
(quando existem), em uma premissa de que para ensinar o 
professor precisa, por exemplo, “mexer com o computador”, 
desconsiderando as especificidades da realidade educacional. 
Portanto, a inserção das TICs no ambiente educacional, exige, 
inicialmente, a formação do professor em uma perspectiva que 
procure desenvolver uma proposta que permita transformar o 
processo de ensino em algo dinâmico, constante e desafiador 
com o suporte das tecnologias. “Não se trata apenas de adaptar 
o modelo de escola tradicional aos novos equipamentos ou vice-
versa, já que as novas tecnologias e velhos hábitos de ensino 
não combinam”. (KENSKI, 2003 p. 65)

É preciso repensar e analisar as transformações ocorridas 
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em nossa sociedade, que tão rapidamente se desenvolve 
tecnologicamente, principalmente as sociedade desenvolvidas 
economicamente, em que muitas vezes setores de nossa 
economia ficam alheios a todas essas mudanças do mundo 
globalizado. O papel do educador é primordial nesse contexto 
das TICs e da EaD, que fazem parte desse novo contexto de 
modernidade. O educador precisa estar em constante integração 
com o seu meio de trabalho consequentemente se aperfeiçoar e 
adquirir novos conhecimentos, já que as informações circulam 
muito rápido. O professor é um elemento muito importante 
da sociedade, então é preciso estar integrado com todas as 
mudanças e transformações que nossa sociedade passa e 
passará. 

De acordo com Demo (2009, p.110)

Na prática as novas tecnologias não destronaram 
o professor; ao invés, encontraram seu lugar mais 
adequado, realçando a nobreza da função maiêutica 
e autopoiética. Olhando, ainda, do ponto de vista da 
inclusão digital, torna-se cada dia mais claro que seu 
papel é mais decisivo: a inclusão digital mais digna 
e justa é aquela feita através das alfabetizações, 
entrando no processo de aprendizagem dos 
estudantes e professores (DEMO, 2009, p.110).

Deste modo, é preciso que a educação, assim como a 
tecnologia, passe por uma imensa revolução, e deixe de ser 
apenas um discurso político, tornando-se ação concreta e eficaz.    
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação a Distância tem tido um papel fundamental 
no desenvolvimento das sociedades, tanto no aspecto econômico 
como no político, cultural e educacional, em especial.

O histórico da EAD mostra que esta foi e ainda é muita 
utilizada como um recurso capaz de democratizar o acesso 
dos cidadãos, proporcionando uma educação para todos, 
como também tem sido utilizada pelo governo com o objetivo 
de promover tal educação com menos gastos financeiros 
e possibilitando atender ao maior número de indivíduos 
possíveis, e para atender interesses particulares dos indivíduos 
de participar de cursos iniciais ou de formação continuada com 
o intuito de aprimorar os seus conhecimentos.

Considerando as mudanças pelas quais passa a sociedade, 
a escola é chamada a repensar a sua função social, tanto no que 
se refere aos seus currículos e programas como também na 
formação dos profissionais que nela atuam, visando se adequar 
à nova lógica do mercado. A educação em contexto virtual 
configura-se cada vez mais complexa, porque a sociedade tem 
se tornado em todos os campos mais exigentes e necessitada 
de aprendizagem contínua, o que requer novas configurações 
acerca da formação de professores e alunos em contextos 
virtuais.

A educação a distância foi considerada durante muito 
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tempo como uma modalidade inferior de educação, e que só 
servia para pessoas que não tinham condições de pagar por 
um curso regular e optavam por cursos profissionalizantes de 
baixa qualidade. 

Outro ponto censurado nas primeiras iniciativas de ensino 
a distância, no Brasil, eram as possíveis fraudes nas avaliações, 
já que o estudante fazia os exames em casa e os enviava pelo 
correio, portanto, nada impediria que alguém pedisse a outra 
pessoa com mais competência que respondesse às questões por 
ele.

Mas isso é passado. O ensino a distância passa por um 
momento de grande força e de credibilidade, no Brasil e no 
mundo. E isto é democratização do sistema educacional, onde 
é preciso desenvolver ferramentas e saber usar e usar bem, 
paralelo a isto está o aluno que deve ser incentivado e motivado 
para o aprendizado desse e nesse tipo de tecnologia.

O ser humano usa o conhecimento para compreender o 
mundo, para viver melhor e para sobreviver. O homem criou a 
tecnologia e trouxe todas essas mudanças significativas em suas 
relações com o outro e com a natureza. E é este o argumento 
que comprova a necessidade da tecnologia na escola, na sala de 
aula e na vida das pessoas.

Mas para que a tecnologia contribua para o 
desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem, é essencial 
a formação e a transformação do perfil do professor na era da 
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globalização. Este profissional deve estar aberto às mudanças 
e às exigências impostas pela sociedade da informação que se 
comunica através de um universo cultural cada vez mais amplo 
e tecnológico. 

Todas as mudanças provocadas por esses avanços estão 
presentes nas dimensões da nossa vida. Elas vêm colaborando 
para transformar e melhorar a humanidade. Desde a época da 
máquina a vapor até chegar às redes virtuais de aprendizagem 
que tem contribuído para a expansão da informação, do 
conhecimento e a diminuição das distâncias.

Novas atitudes, novos aperfeiçoamentos, novos hábitos 
e novos espaços surgiram, e esta evolução não tem como 
retornar nem deve. Ela nos convida, se é que não nos obriga, 
a convivermos e adaptarmo-nos, realizando relações de 
entendimento para com essas modificações, ajudando-nos a 
compreendê-las.

 Desse modo, paremos e pensemos na grande repercussão 
que é a evolução das novas tecnologias. Isso repercute certamente 
nos novos espaços e nas novas formas de relacionamento nos 
negócios, na educação, no lazer e pessoais.

 A importância gerada por meio disto na sociedade está 
propagada em todos os seus segmentos. Não se pode avaliar 
ou indicar com precisão onde as novas tecnologias levarão 
o homem neste novo milênio, porém se sabe das múltiplas 
utilizações e benefícios que elas nos oferecem principalmente 
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na educação.

 Esta pesquisa procurou dar enfoque a importância do 
papel das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
no contexto escolar seja ele presencial ou à distância. É certo 
para todos os educadores que já aderiram as TICs, que a 
educação ainda não conseguiu se adequar as mudanças que 
vem ocorrendo no campo da Informação. Para tal, é importante 
refletir e entender sobre a importância das TICs no currículo, 
assim como perceber o papel do professor na utilização das 
mesmas.

Sabemos que atualmente na era da Informação e da 
tecnologia, ter acesso à informação é ter acesso ao poder, e ter 
acesso às tecnologias é questão de cidadania, de inclusão social 
e digital. 

É fato de que as novas tecnologias assumem hoje em dia 
uma dimensão inegável na sociedade, por isso, importa refletir 
sobre o lugar que elas ocupam e as novas funções que elas 
podem desempenhar. Ensinar utilizando as TICs pressupõe 
uma prática planejada na qual os alunos têm novas formas 
de acesso ao conhecimento que poderão culminar em novas 
formas de aprendizagem. 

Segundo Kenski (2003), a apreensão do conhecimento na 
perspectiva das novas tecnologias eletrônicas de comunicação e 
informação, ao ser assumido como possibilidade didática, exige 
que, em termos metodológicos, também se oriente a prática 
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docente com base em uma nova lógica, isto é, Compreender 
este novo mundo com uma nova lógica, uma nova cultura, uma 
nova sensibilidade, uma nova percepção.

É necessário desenvolver esta nova forma de 
conhecimento, não mais como uma perspectiva estrutural e 
linear de apresentação metodológica do conteúdo a ser ensinado, 
mas sim com uma outra lógica, baseada na exploração de novos 
tipos de raciocínios que enfatizem as mais variadas formas de 
reflexões entre as áreas do conhecimento envolvendo aspectos 
em que a racionalidade se mistura com a emoção para um 
maior entendimento desta construção conjunta do saber. 

Ainda de acordo com Kenski (2003), nesta abordagem 
alteram-se principalmente os procedimentos didáticos, 
independentemente de uso ou não das novas tecnologias em 
suas aulas. É preciso que o professor, primeiramente, posicione-
se não mais como o detentor do monopólio do saber, mas como 
um parceiro, um pedagogo, no sentido clássico do termo, que 
encaminhe e oriente o aluno diante das múltiplas possibilidades 
e formas de alcançar o conhecimento e de se relacionar com ele.

Para Kenski (2003), de forma geral as escolas continuam 
com as mesmas propostas curriculares, ou seja, a organização 
do currículo não acompanhou a evolução tecnológica. Ao 
não alterar a estrutura da escola e do ensino para poder 
complementar o uso das TICs, a escola compromete seu ensino 
e qualifica o meio digital como um recurso caro, sofisticado e 
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que, mais uma vez, é considerado como não funcional.

Na EAD, a utilização das TICs é tão importante quanto na 
educação presencial, mas assim como na educação presencial 
estas podem ser subutilizadas. Desta forma, é necessário estar 
atento às novas possibilidades apontadas para utilização de 
tecnologias interativas que visam a aprendizagem colaborativa, 
não perdendo o foco e o desenvolvimento cognitivo dos 
envolvidos a partir da utilização dessa tecnologia.

Chega-se ao final da pesquisa com a certeza de que 
muito ainda há o que se estudar e investigar sobre a Ead e o 
uso das TICs na educação, para que possamos inseri-las na 
prática pedagógica do professor e desenvolver os letramentos 
por parte do aluno.

Não se pode também deixar de dar importância às 
criticas dessa aprendizagem, de um lado está o baixo custo, 
a democratização do acesso à informática, a flexibilidade de 
horário e a escolha de cursos conforme interesses e necessidades 
do usuário. Por outro lado, há a perda de interação entre os 
integrantes do processo.
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CAPÍTULO 3

GESTÃO DEMOCRÁTICA: REPRODUZINDO 
ASPECTOS DEMOCRÁTICOS NO 

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS 
EXISTENTES EM UMA INSTITUIÇÃO

 DE ENSINO ESCOLAR PÚBLICA DO CEARÁ

José Welliton Freitas Júnior

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho versa apresentar uma reflexão 
centrada na problemática da gestão escolar tendo a prática 
democrática como fundamento. Não se propõe ser uma reflexão 
acabada e fechada em si mesma, mas antes uma contribuição 
para outras ideias que venham a enriquecer o processo de 
discussão e debate sobre tal questão.

É fundamental pensar criticamente sobre o significado 
dos processos relacionados à gestão escolar e suas implicações 
no contexto da escola, na vida cotidiana dos indivíduos, sujeitos 
sociais protagonistas da construção de uma sociedade igualitária, 
politicamente justa, socialmente solidária e economicamente 
equitativa, assim como culturalmente plural.

Aspectos como o atual panorama da educação pública 
na esfera estadual do Ceará, a relação do profissional da 
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escola com a mesma, princípios que caracterizam uma gestão 
escolar democrática, os aspectos legais que cercam a prática 
democrática na escola, as dificuldades em se implantar uma 
metodologia como essa nas instituições escolares e como os 
organismos colegiados da escola podem ajudar nesse processo 
são abordados nesse trabalho. Tudo isso foi feito com o intuito 
de despertar a preocupação de que a democracia não é apenas 
um formato político de escolha, mas também uma maneira de 
envolver a todos os indivíduos que fazem parte de um grupo, 
no caso, uma instituição escolar.

Com isso, quer-se afirmar que vivemos sob a égide de 
uma sociedade que sofre com a sanha capitalista que privilegia 
os interesses pessoais em detrimento da vontade coletiva. Ou 
seja, muitas vezes o trabalho coletivo é prejudicado por ambições 
pessoais de quem momentaneamente detém o comando de 
uma instituição escolar. As políticas públicas atendem a alguns 
reclamos dos educadores no que diz respeito a esse tema. O 
Estado estabelece por meio de instrumentos legais alguns 
artifícios que tem como finalidade a instauração do regime 
democrático e participativo dentro das escolas. 

É importante dizer que diante de todo o processo de 
dominação social e de exclusão de multidões de populações 
inteiras a escola deve através de ações afirmativas buscar 
a erradicação desse fosso antidemocrático que é de uma 
situação inaceitável aos olhares atuais. Essa é uma das grandes 
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preocupações daqueles que fazem a escola nos nossos dias.

2 UM PANORAMA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO 
ESTADO DO CEARÁ

2.1 DIFICULDADES E AVANÇOS

Nas últimas três décadas, a sociedade tem sofrido uma 
série de transformações em todos os seus aspectos, inclusive 
em seus valores. Essas mudanças são refletidas no meio 
escolar que é um dos primeiros meios sociais frequentados 
por um individuo. Os novos valores impostos pela sociedade 
se materializam nos mais diversos tipos de ações efetuadas por 
uma pessoa em idade escolar. Isso faz com que a escola tenha 
que se adaptar a todo esse universo de situações para que ela 
possa formar um individuo apto a conviver socialmente e a 
suprir as demandas sociais no que diz respeito ao mercado de 
trabalho.

Em um ambiente escolar, de uma forma geral, temos um 
grande universo comportamental oriundo dos estudantes que 
formam a base da referida instituição. Temos várias tribos que 
se comportam de uma maneira bem peculiar e heterogênea. A 
escola deve saber como lidar de forma justa com esse universo 
plural. Por isso, se faz importante a existência de um ambiente 
democrático que corrobore com a formação dos jovens que fazem 
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parte da instituição escolar. Muitas correntes teóricas defendem 
que a democracia em sua essência deve ser disseminada nos 
ambientes escolares para que o indivíduo, no caso o aluno, 
tenha uma boa noção do que é conviver harmonicamente em 
sociedade. 

A escola pública tem notadamente sofrido com os 
efeitos de uma série de mazelas sociais que se materializam 
nos jovens em idade escolar. Muitos desses jovens vêm de 
famílias desestruturadas e vivem em locais com um contexto 
social diretamente ligado a violência. A maior parte das escolas 
públicas está localizada nas periferias que são os locais que 
mais sofrem com os vários tipos de conflitos sociais. O estado 
do Ceará acaba sofrendo também com esses problemas. Muitas 
vezes a escola funciona como uma válvula de escape para esses 
jovens, criando um ambiente muito instável, dificultando em 
muito a execução do principal papel da escola: ensinar.

Isso ajuda a explicar o baixo rendimento obtido pelos 
alunos em avaliações externas promovidas pelo poder publico 
com o objetivo de mensurar e planejar os investimentos feitos 
em educação. É sabido que para se obter rendimento no 
aprendizado dos alunos deve-se ser capaz de controlar uma 
instituição escolar. Dessa forma a disciplina se coloca como 
um dos protagonistas que cercam o processo de ensino. Mas 
uma coisa é importante ser dita: disciplina é diferente de 
autoritarismo. A bibliografia especializada já comprovou que o 
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entusiasmo não é adversário da disciplina.

Demorou-se muito tempo para se perceber que a escola 
deve acompanhar todas as mudanças em curso até no âmbito 
mundial. Já se falou muito que o papel da escola é ensinar e 
que a educação vem de casa. Hoje já se admite que a escola 
deva ter participação ativa na formação do indivíduo como um 
todo. Ou seja, a escola não deve assumir somente um papel 
instrucional, mas também formativo no que diz respeito ao 
contexto humano. 

Portanto, a escola deve ser capaz de reproduzir vários 
aspectos cotidianos que cercam o aluno, como por exemplo, 
questões relacionadas à convivência e comportamento. Sabemos 
que vivemos em um país que adotou um regime democrático, 
logo se faz necessário reproduzir na escola todos os aspectos 
inerentes a uma democracia justa e responsável. Muitas escolas 
tem conseguido implementar esse modelo de trabalho, mas a 
velocidade de disseminação dessas práticas ainda está longe da 
ideal. Isso se deve a um sistema educacional que foi concebido 
há muito tempo e passou por poucas reformas e dessa maneira 
pouco evoluiu.

A política educacional brasileira sempre teve, desde os 
primórdios da nossa colonização, características de dualidade e 
seletividade. A escola não poderia gerar deslocamentos sociais, 
por isso, desde o princípio foram pensados dois modelos 
educacionais diferentes: um acadêmico destinado às classes 
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dominantes e outro primário seguido de cursos de caráter 
profissionalizante, destinado as classes trabalhadoras. Nosso 
modelo educacional nada mais era do que uma cópia dos 
modelos já existentes na Europa.

No entanto, somente o fato de existir um modelo 
educacional para ricos e pobres não seria suficiente para 
impedir qualquer mobilidade social. Dessa forma, os dois 
sistemas tinham duas características básicas que impediam a 
entrada de pobres no sistema acadêmico de ensino: a primeira 
e talvez principal era que o sistema de ensino era particular, 
ou seja, as pessoas teriam que pagar para ingressarem nessas 
escolas e a segunda era que os conteúdos ministrados nessas 
aulas não tinham finalidades práticas no dia-a-dia das pessoas, 
desencorajando as pessoas a estudarem coisas sem utilidade 
prática. 

Com o intuito de combater o fracasso escolar procura-se 
por meio de artifícios mais amplos resignificar o valor do papel 
da escola na ampliação da aprendizagem dos alunos. Com isso 
precisa-se entender que existe uma série de variáveis, dentro 
e fora da escola, que interferem no acompanhamento escolar 
indo desde as condições econômicas (desigualdades sociais, 
concentração de rendas, etc), até as práticas pedagógicas 
empregadas, em que se estruturam as estratégias de ensino-
aprendizagem.

Mesmo o Brasil não contando com um programa de 
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Gestão de Qualidade Total, direcionado para a educação, vale 
refletir que o caráter de concepção da educação voltado numa 
competitividade fundada em preceitos de uma educação como 
capital humano. Esse ponto de vista tem como base a existência 
de diferentes fases de desenvolvimento vivenciadas por crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, pois os quais tem condições de 
construir seu processo de ensino.

O modelo de qualidade educacional vem sendo acuado 
através de um caráter de política universalizada, voltada e 
pensada para os mais pobres. No entanto esse processo mostra 
a face da contradição quando o padrão da política seleciona 
os mais pobres e alguns se sobressaem e são vistos como 
capital humano. Verdadeiramente o Brasil precisa definir um 
padrão de qualidade, onde defina uma educação para o ensino 
básico como máquina de redistribuição de recursos. Basear 
investimentos através apenas de estudos de indicadores tem 
como meta a melhoria da qualidade da educação sem levar 
em consideração uma série de outros fatores que compõem o 
universo de formação de um indivíduo sem garantir à todas 
as faixas etárias da população o acesso a educação social com 
qualidade.

As dificuldades apresentadas são inúmeras, e diante disto 
se constata que essa fonte de formação é totalmente paradoxo, 
pois em vez de evolução percebemos uma contextualização 
fragmentada. De acordo com visão agravante, o que se percebe 
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também é que especialistas educacionais estão parados no 
tempo, sem motivação e que muitas vezes percebe o problema, 
mas, não conseguem estabelecer uma relação direta entre o 
processo educativo desenvolvido em sua escola.

A hipótese é que crianças e jovens com dificuldade 
de aprendizagem podem ser beneficiados com uma 
intervenção familiar, que lhes possibilite sair da 
posição portadora do sintoma para a construção de 
uma nova relação com o saber. Pois, penso que seja 
qual for à etiologia da dificuldade de aprendizagem 
(neurológica, emocional, cognitiva ou genética), o 
grupo familiar é fator decisivo para a condução e/
ou resolução da situação. (POLITY, 2001 p. 16).

Na construção do conhecimento, a formação de professores 
críticos e reflexivos, intelectuais engajados e capacitados para 
a construção da cidadania na sala de aula, é desafio emergente 
e imprescindível em qualquer tentativa consequente da 
transformação da escola. Deve servir, sobretudo para que 
professor e alunos situam-se conscientemente no mundo, além 
de conhecer de maneira crítica o seu viver pessoal e coletivo. O 
professor deve estar sempre refletindo sobre a prática e sobre a 
proposta teórica e inovadora.

O que está em questão, é uma formação que ajude o 
aluno a transformar-se num sujeito pensante, de modo que 
aprenda a utilizar seu potencial de pensamento através de 
meios cognitivos de construção e reconstrução de conceitos, 
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habilidades, atitudes, valores. Discutir-se investir numa 
acordo bem-sucedido na assimilação consciente e ativa desses 
conteúdos desenvolvendo capacidades cognitivas e afetivas 
pelos educandos apontando para a formação de pensamentos 
e estruturas próprias, ou seja, órgãos conceituais na busca de 
conhecimentos, mediante a condução pedagógica do educador 
que disporá de práticas de ensino propositadas e metódicas na 
promoção do ensinar a aprender a pensar.

Nossa realidade aos poucos vem se transformando. A 
maioria dos educadores tem consciência de que a educação deve 
servir como uma chave para a liberdade, para a transformação 
de uma sociedade que ainda sofre com sérias desigualdades 
sociais. Mas para isso uma série de mudanças devem ser 
apresentadas, caso contrario o Brasil ficará muito atrás de 
potencias sabidamente já desenvolvidas.

2.3 A ESCOLA E A SOCIEDADE

A sociedade tem passado por muitas transformações. 
Isso se deve muito à velocidade de propagação da informação 
e às facilidades em obtê-las. Isso acaba repercutindo de forma 
decisiva nos sistemas de ensino e aprendizagem, sendo eles 
formais ou não. A escola hoje não pode se limitar apenas ao 
seu caráter instrucional. Ela deve ser um meio propício e fértil 
para a disseminação de novas ideias e novos paradigmas, pois 
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os problemas da sociedade também mudaram. Eles acabaram 
adquirindo um maior grau de complexidade.

Nossas escolas, como sempre, refletem as maiores 
mudanças na sociedade – política, econômica, social e culturais. 
A cada novo governo ocorre uma onda reformista que atinge 
principalmente os ensinos básico e médio. O atual movimento 
de reforma da escola é um processo de mudança nacional 
com uma forte tendência ao retorno do papel centralizador do 
Estado para emissão de normas e regulamentos.

A escola atual passa por um período de transição de seu 
verdadeiro papel e entre os seus muitos papeis, cabe ao gestor 
definir as linhas de atuação de acordo com os objetivos e o perfil 
de sua comunidade e dos seus alunos. Propor metas a serem 
atingidas, elaborar os conteúdos curriculares, acompanhar e 
avaliar o rendimento das propostas pedagógicas e dos objetivos 
e o cumprimento das metas, avaliar o desempenho dos alunos, 
do corpo docente e da equipe escolar como um todo, não poderá 
ser feito apenas pelo gestor, mais em conjunto com toda equipe 
escolar.

Infelizmente, muitas pessoas ainda enxergam uma 
escola, sobretudo as públicas, como um depósito de pessoas. 
As políticas públicas federais ajudaram a fortalecer esse 
estigma. Muitos pais mantem os filhos na escola apenas para 
obterem os recursos provenientes dos programas sociais. Esse 
comportamento tem provocado sérios problemas ao sistema 
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comportamento tem provocado sérios problemas ao sistema 

Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 2

José Welliton Freitas Júnior | 93

 
escolar público. Os pais esquecem-se da importância da escola 
e mandam seus filhos para o colégio sem o claro objetivo de se 
obter instrução e educação de uma forma ampla. Dessa forma, o 
sistema de ensino acaba não se distanciando muito da proposta 
de ensino existente no Brasil colonial, já que o estudante tem 
como objetivo apenas complementar a renda familiar. Portanto, 
a estagnação social se torna factual. 

Neves deixa bem claro como Estado brasileiro tentava, 
através da educação manter a estagnação social no Brasil:

Para a maioria daqueles que realiza ou realizarão 
tarefas mais simples no mundo do trabalho oferece-
se uma escolarização mínima de oito séries. Para 
aqueles que efetuam ou possam vir a efetuar tarefas 
simples ou pouco mais elaboradas a terminalidade 
da sua trajetória educacional é conseguida pela 
conclusão do ensino médio (…) Para aqueles 
“cidadãos de 1ª Classe” (…) ensino fundamental 
e ensino médio propedêutico ao ensino superior 
realizado majoritariamente na rede privada de 
ensino médio. (NEVES, 1999, p. 79)

Então o que se vê hoje é uma tentativa de fortalecimento 
da estagnação social fazendo com que os nossos jovens 
frequentem uma escola não para buscar uma evolução em todos 
os aspectos, mas apenas para garantir um alívio financeiro para 
as demandas de uma família. 

Com os desafios encontrados na sociedade e no espaço 
escolar é preciso compreender que a escola é uma instituição 
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social que deve trabalhar o conhecimento sistematizado, 
ampliar visão de valores e da cultura, por meio de postura 
crítica, por sua vez o, interfere na realidade dos seres humano, 
modificando- o logo, todo educador precisa ter a capacidade de 
perceber que traduz a realidade contemporânea: os conflitos, as 
diferenças sócias, culturais, religiosas e politicas e econômicas 
presente na vida do individuo. Para a formação desse novo 
aluno cidadão critico, e reflexivo, a escola precisa atuar 
também de maneira critica e reflexiva de maneira que mobilize 
capacidades intelectuais, capaz de instigar o pensamento crítico 
no aluno. Para isso a escola precisa desenvolver uma série de 
habilidades junto ao estudante e construir o conhecimento, 
atuando de forma colaborativa para a formação da capacidade 
intelectual do mesmo, produzindo esse conhecimento a escola 
torna-se capaz de desenvolver o senso de inovação. Pois com as 
transformações que a escola vem passando fica difícil caso esta 
preparação não seja colocada em prática. Desse modo, se pode 
concluir que existindo um processo educativo necessariamente 
haverá aprendizagem, um processo de socialização.

Com o aumento da complexidade dos processos ligados 
ao mundo do trabalho, a sociedade também tem exigido uma 
escola que seja capaz de desenvolver no estudante a capacidade 
de resolver problemas de forma imediata e criativa. Para se 
formar um indivíduo com essa característica, a escola deve 
passar por uma serie de mudanças, inclusive no aspecto 
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curricular (o que não será discutido, pois não é nosso objeto de 
estudo nesse trabalho). O que se deve salientar é que o modelo 
de escola que é exigido pela sociedade contemporânea ainda não 
é realidade da maioria das instituições escolares. Isso demanda 
uma grande necessidade de que se haja uma iniciativa em busca 
da construção do modelo de escola que seja satisfatório aos 
profissionais da educação, que contemple uma formação mais 
ampla dos nossos alunos e que entregue à sociedade sujeitos 
aptos a resolverem questões do mundo do trabalho e também 
conscientes em relação aos aspectos mais relevantes da ordem 
social que vivenciamos.

Percebemos com alguma facilidade, seja como estudiosos 
da área de educação, alunos, professores ou cidadãos que 
desempenham funções que não apresentam relação direta 
com a educação, que esta atravessa uma crise. E não é uma 
crise qualquer, pois, não é isolada, mas está envolvida por 
outra crise maior: a estrutura da social. Portanto, a crise da 
educação é uma expressão da crise que a sociedade enfrenta 
desde os altos e baixos da Bolsa de valores até a família e os 
valores éticos. Encontrar uma solução para esta crise pressupõe 
mudanças de comportamentos e assumir que vivemos um 
período de intensas e constantes transformações provocadas, 
principalmente, pela revolução da tecnologia da informação. 
No que se refere à educação, devemos nos perguntar: a 
escola permanecerá da mesma forma, mesmo em meio a 
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todas estas transformações? Diante de toda esta revolução, os 
nossos comportamentos e também os nossos paradigmas não 
poderiam permanecer intactos e, então, eis que se forma uma 
nova sociedade, a sociedade da informação, e gera a sociedade 
da aprendizagem na qual o processo de aprendizagem não para 
e as pessoas precisam ter acesso a muitas informações distintas 
ao mesmo tempo. Portanto a escola precisa admitir a existência 
desta sociedade como é e não ignorá-la como tem feito, pois 
essa conduta ajuda muito no agravamento da crise do sistema 
educacional.

O modo de produção também não escapou das 
transformações geradas pela revolução da tecnologia da 
informação. Se antes a inteligência e a criatividade eram tarefas 
daqueles que ocupavam os cargos mais altos dentro das empresas, 
e aos meros operários restava executar, mecanicamente, as 
instruções, atualmente o trabalho é organizado de forma mais 
homogênea e integrada estando a inteligência presente em 
todas as etapas do processo produção. Dessa forma, há uma 
supervalorização do conhecimento. Este é visto não como um 
caminho para formar cidadãos, seres humanos, homens e 
mulheres íntegros e conscientes dos seus papéis na sociedade, 
mas mera instrução necessária, por exemplo, na operação de 
máquinas nas indústrias. Esta instrução à qual nos referimos é 
aquela mesma que se sobrepõe à curiosidade tão comum e ativa 
na infância e na adolescência, prejudicando o desenvolvimento 
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natural dos processos cognitivos. Isso também tem exigido mais 
da escola em relação à formação oferecida aos nossos jovens. 

Nesse sentido, a escola vem sendo socialmente questionada 
pela não concretização do processo ensino-aprendizagem, ou 
seja, pela não socialização do conhecimento, tarefa histórica dessa 
instituição. Esse problema se tornou crônico, levando a sérias 
consequências sociais, bem como pedagógicas. Vários fatores 
sociais interferem diretamente como: baixos investimentos 
na educação, má formação de professores, sucateamento da 
infraestrutura escolar, crescimento da desigualdade social, 
a intensificação do processo de mercantilização da educação. 
Essas questões indicam a necessidade da abordagem sociológica 
do problema, pois estas interferem diretamente no cotidiano 
escolar, comprometendo significativamente a possibilidade de 
socialização do conhecimento. Para Mendonça:

a qualidade da educação requer a articulação entre 
teoria e prática, inserindo na atividade pedagógica 
a intencionalidade do processo de humanização de 
todos os atores nela envolvidos. Além disso, sem 
a teoria não há compreensão da prática e de seus 
problemas, e sem a prática não há como se apropriar 
do real e transformá-lo (MENDONÇA, 2006, p.203).

Outro aspecto a ser destacado é o papel da escola no 
sentido da busca da humanização do indivíduo. Para Oliveira, a 
educação numa perspectiva humanizadora se trata de 

Educar não é somente educar sujeitos para esta 
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sociedade, mas sujeitos que a transformem, tendo 
em vista determinados valores que sintetizem as 
possibilidades já existentes historicamente de o 
homem humanizar-se e que, como tal, caracterizam 
o ser do homem enquanto síntese das múltiplas 
determinações. Saviani não vê a educação como um 
processo que produz diretamente a transformação 
social. A educação não transforma imediatamente 
a sociedade. Ela transforma de forma mediatizada. 
Isto é, o processo de transformação que se dá pela 
educação refere-se não ao processo de transformação 
ao nível das condições materiais da estrutura social 
em que vivemos, mas ao nível da transformação das 
consciências. E as consciências são os sujeitos que 
atuam na prática social. E será o conjunto da prática 
social que gerará a transformação da sociedade. Mas 
é preciso também considerar, ao mesmo tempo, que 
essa transformação das consciências pela educação 
não se dá de forma inteiramente autônoma. Não 
é um processo independente das determinações 
sociais, mas uma prática determinada pelas 
estruturas sociais e econômicas, uma prática que 
não se dá independente da situação vigente, uma 
prática que se processa dentro das circunstâncias 
possíveis já existentes na sociedade marcada pelas 
relações de dominação. (...) Saviani procura mostrar 
como, já nessa sociedade em que vivemos, é possível 
atuar na educação tendo como meta não-imediata 
a transformação social, uma meta mediatizada 
pela transformação das consciências. (...) E é nesse 
contexto que defende a universalização da educação 
escolar e, por consequência, a busca de construção 
de uma Pedagogia histórico-crítica. (OLIVEIRA, 
apud GIARDINETTO, 2006, p. 94)
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O fenômeno educativo compreende-se, portanto, dentro 

de um processo histórico. Este processo histórico social 
educativo é o responsável pela criação de uma realidade não 
mais natural, mas sim, uma realidade humanizada. Tal processo 
humanizador da realidade torna o mundo natural, um mundo 
humano, a dizer, o homem dá significado a objetos naturais, 
tornando-os signos passíveis de sua compreensão e objetivação. 

2.4 A ESCOLA E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

A relação da escola pública com seus colaboradores 
também sofreu mudanças com o passar do tempo. A 
organização dos trabalhadores em sindicatos, a politização da 
classe dos educadores são alguns dos fatores que expressam 
essas mudanças. Outros fatores que provocaram mudanças 
recorrentes no âmbito educacional foram a degradação dos 
valores familiares e humanos e a falta de perspectivas dos 
jovens. Isso tem sobrecarregado o professor em suas funções 
como profissional. Hoje o profissional da educação é exigido 
não somente como professor, mas como psicólogo e mentor 
também. Só que muitos desses profissionais não passaram 
por uma formação adequada e que por isso ele tem corrido 
atrás, dentro das possibilidades, de reciclagem e estudos 
complementares.

Apreendemos que as exigências que se fazem aos 
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professores em relação à sua formação, tanto inicial quanto 
continuada, dão-se hoje de um modo em que o compromisso 
e a responsabilidade recaiam na figura do professor apenas, 
eximindo o Estado do seu dever de proporcionar espaço-tempo 
para esta formação, ou então, de cumprir com o previsto 
legalmente. Isso se justifica quando entendemos as influências 
dos organismos multilaterais, entre eles o Banco Mundial, 
em relação às reformas neoliberais que se desencadearam a 
partir da década de 90 no Brasil. Basta um profissional docente 
cumpridor das tarefas básicas em nome da eficiência e da 
eficácia da educação mais elementar, contando também com o 
trabalho voluntário da sociedade civil, quando os professores 
não apresentam as competências almejadas, inclusive impondo 
a ampliação das funções docentes. 

Esta “cobrança” acirrada pela formação dos professores, 
como uma das condições à profissionalização docente, é 
percebida a partir de duas perspectivas: uma racional-técnica, 
em que o importante é a formação do profissional técnico, que 
sabe fazer de forma pragmática e prescritiva seu trabalho e 
aplicar as competências previamente adquiridas; outra sócio-
reflexiva, em que a formação se dá na relação teórico-prática, 
ligada à prática social concreta e à experiência, no desvelamento 
dos conflitos cotidianos com base nos saberes da docência, (re)
construídos coletivamente, percebendo o ato educativo como 
um ato político.
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No contexto apresentado e analisando sob a ótica da 

relação entre o professor e a escola espera-se do professor, 
através de suas ações pedagógicas, que o seu trabalho intelectual 
seja transformador da estrutura organizacional da escola, 
integrada à transformação estrutural mais ampla da sociedade 
da qual ele participa. A escola, entendida como a vitrine para os 
projetos sociais, serviria de instrumento viabilizador das ações 
pedagógicas propostas pelo educador. O professor ao decidir 
o objetivo, conteúdo, e a metodologia aplicada, revela o seu 
posicionamento político, fazendo da educação um ato político, 
que orienta a práxis do educador. A escola, dessa forma, se 
organiza centrada no professor transmissor do acervo cultural. 
Contudo, o professor, a partir da organização material do 
processo de trabalho escolar, bem como suas relações sociais 
de produção, organiza-se sob a forma de trabalhador coletivo, 
tornando-se assim um “professor proletário”, a partir da perda 
do controle do processo de trabalho. Referente à dimensão 
intelectual do trabalho do professor, a exigência de habilitação 
e formação tem sido reduzida a partir da organização da prática 
pedagógica sob a forma de divisão de trabalho.

Outro fator a ser discutido é o de que o professor, como 
indivíduo, possui ideias que podem ou não serem utilizadas seja 
para a construção do saber junto aos seus discentes ou para 
melhorias em diversos âmbitos que constituem a escola. Como 
exemplo, pode-se destacar a participação do corpo docente 
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nas decisões relativas ao emprego dos recursos financeiros 
destinados à unidade escolar. No processo citado, a participação 
do docente é fundamental primeiro porque o professor lida 
diretamente com o fazer pedagógico e dessa forma ele pode 
opinar com propriedade sobre como destinar os recursos para 
a melhoria da prática pedagógica da escola em um contexto 
coletivo. E em segundo lugar porque ajuda a legitimar o processo 
de escolhas de prioridades de gastos da escola.

Dessa maneira, é fundamental valorizar a atividade 
docente como um ato de amorosidade. Educação e atividade 
docente não se fazem isoladamente. Organizar-se, reivindicar 
condições de trabalho, estudar, aperfeiçoar-se, refletir sobre 
a docência também ajudam a manter sadia a amorosidade. 
A escola para ser democrática e competente tem que ser um 
espaço de alegria, diálogo e prazer. É preciso estar vigilante e 
não permitir o enfraquecimento da esperança.

Paulo Freire nos ensinou que, em nossa prática, devemos 
partir das experiências dos alunos, respeitando o concreto deles 
e o cotidiano de limitações dos educandos. Ele afirmava ser 
inadiável a erradicação da relação professor-aluno de caráter 
narrativo, em que somente um fala – o professor – e os demais – 
os alunos – escutam discursos vazios, descomprometidos com a 
realidade social. É o que ele denominou de “educação bancária”, 
onde o professor deposita seus conhecimentos nas mentes 
“vazias” dos educandos. O professor sabe tudo. O aluno, nada. 



102 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

nas decisões relativas ao emprego dos recursos financeiros 
destinados à unidade escolar. No processo citado, a participação 
do docente é fundamental primeiro porque o professor lida 
diretamente com o fazer pedagógico e dessa forma ele pode 
opinar com propriedade sobre como destinar os recursos para 
a melhoria da prática pedagógica da escola em um contexto 
coletivo. E em segundo lugar porque ajuda a legitimar o processo 
de escolhas de prioridades de gastos da escola.

Dessa maneira, é fundamental valorizar a atividade 
docente como um ato de amorosidade. Educação e atividade 
docente não se fazem isoladamente. Organizar-se, reivindicar 
condições de trabalho, estudar, aperfeiçoar-se, refletir sobre 
a docência também ajudam a manter sadia a amorosidade. 
A escola para ser democrática e competente tem que ser um 
espaço de alegria, diálogo e prazer. É preciso estar vigilante e 
não permitir o enfraquecimento da esperança.

Paulo Freire nos ensinou que, em nossa prática, devemos 
partir das experiências dos alunos, respeitando o concreto deles 
e o cotidiano de limitações dos educandos. Ele afirmava ser 
inadiável a erradicação da relação professor-aluno de caráter 
narrativo, em que somente um fala – o professor – e os demais – 
os alunos – escutam discursos vazios, descomprometidos com a 
realidade social. É o que ele denominou de “educação bancária”, 
onde o professor deposita seus conhecimentos nas mentes 
“vazias” dos educandos. O professor sabe tudo. O aluno, nada. 
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Ele é o sujeito, os discípulos, o objeto. Segundo ele, através do 
diálogo do educador com os educandos e dos educandos entre si 
e de todos com as realidades naturais e culturais da comunidade, 
a educação caminhará para a formação de cidadãos que poderão 
participar da construção de uma vida coletiva mais prazerosa 
para todos. Sobre isso, Paulo Freire diz:

Evidentemente (...), o educador não pode furtar-se, 
em determinados momentos, de informar. E não 
pode na medida mesmo em que conhecer não é 
adivinhar. O fundamental, porém, é que a informação 
seja sempre precedida e associada à problematização 
do objeto em torno de cujo conhecimento ele dá a 
esta ou aquela informação. Desta forma, se alcança 
uma síntese entre o conhecimento do educando e 
do educador, síntese que se faz através do diálogo. 
(FREIRE: 1975, p.54).

Quando se imagina uma escola baseada no processo de 
interação, não se está pensando em um lugar onde cada um faz 
o que quer, mas num espaço de construção, de valorização e 
respeito, no qual todos se sintam mobilizados a pensarem em 
conjunto.

3 A ESCOLA DEMOCRÁTICA: UM AMBIENTE 
FÉRTIL PARA A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO

3.1 A DEMOCRACIA INSTITUCIONAL: ARTICULAÇÃO 
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ENTRE DIREITOS E DEVERES

Desde que foi concebida, ainda na antiga Grécia, que 
democracia tem o significado de governo de todos ou governo 
de muitos, opondo-se a monarquia (governo de um só) e à 
aristocracia (governo de alguns). Mas devemos à idade moderna, 
com Rousseau, a conceituação de democracia como soberania 
absoluta do povo. Hoje, os povos civilizados não reconhecem 
legitimidade senão aos governos democráticos.

A partir da década 1980, a ordem vigente era a participação 
no trabalho ou a opção pela administração participativa em todo 
o lado ocidental do planeta, principalmente com a decadência 
da economia dos Estados Unidos, e também a queda da 
produtividade das suas empresas. Por consequência, a perda 
de competitividade dos produtos americanos em quase todo 
o mundo, até mesmo dentro do próprio país, observando o 
desempenho da economia do oriente, principalmente do Japão. 
Esse fato serviu como estopim para que a participação dos 
funcionários em países emergentes recebessem maior atenção 
e que empresas desses países investissem nas experiências 
de gestão participativas ocorridas e consolidadas em outros 
centros mundiais. Nesse período, a procura para levantar as 
grandes tendências da sociedade americana no final de século, 
verifica uma tendência de descentralização do poder onde 
as companhias constatam de forma crescente os teóricos da 
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administração profissional estão optando pela adoção de 
estruturas mais flexíveis, de disposições que se adaptem às 
necessidades humanas e que deem vazão à potencialidade 
latente de cada colaborador. 

A gestão participativa nas instituições possibilita as 
pessoas participarem na tomada de decisão da organização, o 
que proporciona vantagens para os profissionais, pois oferece 
certa autonomia e responsabilidade aos envolvidos, como meio 
de gerar parcerias com outras instituições, implantando a 
participação dos envolvidos com a administração em prol da 
visibilidade da ação que gere bem estar para os funcionários 
e para a organização em que se trabalha. Um dos fatores que 
aparecem como resultado desse processo de participação nas 
tomadas de decisão é o da motivação pessoal de cada colaborador. 
O indivíduo, por ser parte integrante e participante de uma 
instituição acaba por desenvolver um senso de responsabilidade 
maior. Dessa forma, por participar desse processo, o colaborador 
acaba tendo a necessidade natural de conhecer mais a fundo à 
instituição e também a de se preparar melhor para que se possa 
desempenhar o seu papel de uma maneira mais consciente.

A compreensão da gestão em instituições públicas no 
Brasil é caracterizada por um cenário marcado por práticas e 
inúmeras reformas administrativas que configuram um cenário 
de mudanças e misturas de modelos implementados ao longo 
do tempo. Assim, o Estado e a administração pública no Brasil 
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apresentam uma trajetória histórica marcada por uma série de 
mudanças de ordem parcial e gradual. É importante ressaltar 
que ao pensar a administração pública brasileira, bem como 
sua evolução e seus modelos, deve-se abordar a temática da 
gestão social no debate atual. A sociedade e o Estado vivem 
um momento de transição dentro dos moldes de administração 
pública e de suas formas de materialização e desenvolvimento.

O vocábulo administração abrange a atividade superior 
de planejar, dirigir, comandar, como a atividade subordinada 
de executar. Administração pública é utilizada comumente 
em dois sentidos, sendo os sentidos subjetivo e objetivo.  
Subjetivamente ou no sentido formal, a Administração Pública 
deve ser entendida como sendo os entes que exercem atividade 
administrativa, tais quais as pessoas jurídicas, os órgãos e os 
agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções em que 
triparte a atividade estatal, qual seja a função administrativa. no 
caso da Administração Pública, o fim, o resultado que se espera  
é a prossecução do bem comum, ou seja “o conjunto de todas 
as condições da vida social que favoreçam o desenvolvimento 
integral da personalidade humana”, conforme delineado no art. 
3º da Constituição Federal  de 1998, quais sejam: liberdade, 
justiça, solidariedade, desenvolvimento, erradicação da pobreza, 
da marginalização e da desigualdade social.

3.2 ALGUNS PRINCÍPIOS QUE CARACTERIZAM 
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UMA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

Pedagogicamente, a gestão democrática da educação está 
associada ao estabelecimento de mecanismos institucionais 
e à organização de ações coletivas e individuais que iniciem 
processos de participação social: na formulação de políticas 
educacionais; determinação de objetivos e fins da educação; 
planejamento das ações; tomadas de decisões; definição sobre a 
aplicação de recursos e necessidades de investimentos; execução 
das deliberações; momentos de avaliação. Esses processos 
devem garantir e mobilizar a presença dos diferentes atores 
envolvidos nesse campo, no que se refere aos sistemas, de um 
modo geral, e nas unidades de ensino (escolas e universidades). 
O conselho escolar tem um papel muito importante nesse 
sentido, pois é o organismo que representa a unidade escolar 
na esfera legal da administração pública. Um fator importante 
que contribui com aprendizagem é conceber a família um elo 
de parceria, como também manter permanente um sistema de 
organização, de comunicação e de estabilidade entre família, 
escola e comunidade. Esse sistema pode contribuir com a 
aprendizagem de sucesso, como ocorre o mesmo que podem 
fazer.

A participação e a descentralização das decisões estão 
presentes hoje em praticamente em todos os discursos da 
reforma educacional no que se refere à gestão, constituindo um 
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conjunto de novos paradigmas. Demonstram o reconhecimento 
da implicação da educação na democratização e na regulação 
da sociedade como um todo. Em uma visão superficial, as 
diversas proposições de gestão democrática, ou mesmo de 
descentralização de gestão, podem parecer idênticas. Mas 
deve-se ter o cuidado de se examinar a fundo cada proposta de 
gestão democrática na educação, pois sob a superfície existem 
diferenças e até antagonismos permeados por interesses e 
concepções políticas ou até locais e particulares.

Para Azevedo, a construção da gestão democrática na 
escola passa pela garantia da participação de todos os segmentos 
nas decisões e encaminhamentos. Nessa perspectiva o mesmo 
autor define alguns princípios norteadores entre outros 
fundamentais para o processo de construção de uma gestão 
democrática na escola:

A escola deve ser sensível às demandas e anseios 
da comunidade. Para isso, deve buscar meios de 
participação, onde cada grupo possa expressar suas 
ideias e necessidades, sendo um espaço público de 
construção e vivência da cidade. Trabalhar a relação 
do representante para com os representadores 
e vice-versa, fortalecendo a participação de cada 
segmento no Conselho Escolar. Garantir espaço 
de discussão e integração de cada segmento para 
encaminhamento de solicitações específicas de suas 
necessidades: formação de lideranças (grêmio de 
alunos, funcionários, professores, e pais), visando o 
exercício da representatividade. Garantir a eleição 
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direta, a participação do conselho Escolar e a eleição 
de diretores por todos os segmentos da comunidade 
escola, qualificando e assegurando este processo, 
discutindo e redefinindo suas funções, papéis e 
relações com as diferentes instâncias de poder. 
Autonomia da comunidade escolar para decidi seu 
projeto político-pedagógico seus especificidades, 
respeitando as diretrizes gerai do congresso 
constituinte. Garantir a democracia em todas as 
estâncias da escola e na relação com a SMED e 
vice-versa, assegurando meios para efetivá-la. 
Comprometer na comunidade com a conservação 
da escola a partir do projeto político-pedagógico 
da mesma, com a participação efetiva de todos 
os segmentos. Articular a escola com diferentes 
parcerias (entidades, outras secretarias, orçamento 
participativo, etc) para viabilizar sua proposta 
político-administrativo-pedagógica, valorizando 
aquelas que fazem parte na comunidade na qual está 
escrita Descentralizar as informações, viabilizando 
a circulação entre os diversos canais/instâncias de 
participação, através do acesso à informação de 
formar igualitária para todos os segmentos, a fim de 
qualificar o processo de tomada de decisão, mudando 
as relações de poderes na escola. Garantir espaços 
para discussão e participação das informações 
por segmentos e entre segmentos para vivência 
da democracia na escola. Garantir e oportunizar 
a formação permanente dos trabalhadores em 
educação e dos demais segmentos da comunidade 
escolar (AZEVEDO, 2000, p. 92-94).

Já Gandin faz a seguinte reflexão a respeito da pratica 
democrática na escola:
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Não se pode mudar a realidade com rapidez com 
que concebe uma mudança. São ações continuadas e 
sucessivamente realizadas que vão construindo, no 
tempo, a mudança maior. Assim, uma pratica escola 
democrática e participativa se estabelece a partir de 
ação e de estratégias simples mas orgânicas, com 
direção bem clara. (GANDIN, 2000, p. 95)

Conclui-se, portanto que, se um grupo sabe sua direção, 
seu rumo, em termos de participação, de democracia, ele 
precisa, contudo, manter-se trabalhando numa estrutura 
que lhe é contraria ou adversa. Viverá uma tensão (da qual é 
preciso ter consciência) entre as transformações que já pode 
ir introduzindo e as ações que, contra a sua vontade, mas de 
modo consciente, aceitando e realizando tal como são. 

Assim sendo deve-se praticar entre/outras as atitudes de 
transformação e de construção da democracia que são:

1. denunciar constantemente as insatisfações;
2. realizar as transformações possíveis;
3.fortalecer conquistas já realizadas, práticas que 
encaminhem participativa e democraticamente a 
ação escolar;
4. comprometer a comunidade com a conservação 
da escola a partir do projeto político-pedagógico 
da mesma, com a participação efetiva de todos os 
segmentos (GANDIN, 2000: 95-96).

É importante salientar que existem princípios legais que 
orientam a gestão de caráter democrático. A Lei de Diretrizes 
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e Bases da Educação no Brasil (LDB- Lei 9394/96) cita como 
princípios que organizam a estrutura e o funcionamento do 
sistema educacional no artigo 3°, incisos I ao XI, o seguinte:

I. igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola;

II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
a cultura, a    arte e o saber;

III. pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
IV. respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V. coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino;
VI. gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais;
VII. valorização do profissional da educação escolar;

VIII. gestão democrática do ensino público, na forma 
desta lei e da legislação dos sistemas de ensino;

IX. garantia de padrão de qualidade;
X. valorização da experiência extra-escolar;

XI. vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais.

XII. (BRASIL, 1996)

Tais princípios da Lei N° 9394/96 tem como finalidade 
estabelecer o princípio da igualdade de condições para o acesso 
e permanência do indivíduo na instituição de ensino. A essência 
da LDB pressupõe uma sociedade e uma escola onde todos 
tenham igualdade de condições para que se possa usufruir o 
direito à educação e aos seus benefícios. No mesmo sentido, 
está o principio da “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
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divulgar a cultura, a arte e o saber”. 
No tocante à gestão democrática, ressalta-se o inciso 

VIII. Por ser parte constante da Lei maior que rege os sistemas 
de ensino esse principio deve ser um aspecto integrante do 
ambiente escolar. Deve-se colocar também que as esferas 
federais, estaduais e municipais também podem estabelecer 
regulamentos acerca da gestão escolar democrática. A 
Constituição Federal de 1988 também define “gestão 
democrática do ensino publico na forma da lei” como um de 
seus princípios (Artigo 206, Inciso VI). Dessa forma, entende-
se que a gestão democrática é um valor público definido em lei, 
cujos limites são estabelecidos da seguinte forma:

Os sistemas de ensino definirão as normas da 
gestão democrática do ensino público na educação 
básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: I- participação 
dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; II- participação das 
comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes (BRASIL, LDB, Artigo 14).

Como se vê, a LDB remete a regulamentação da gestão 
democrática do “ensino público na educação básica” aos sistemas 
de ensino, oferecendo ampla autonomia às unidades federadas 
para definirem, em sintonia com suas especificidades, formas 
de operacionalização de tal processo, o qual deve considerar o 
envolvimento dos profissionais da educação e as comunidades 
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ou equivalentes (BRASIL, LDB, Artigo 14).
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de ensino, oferecendo ampla autonomia às unidades federadas 
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de operacionalização de tal processo, o qual deve considerar o 
envolvimento dos profissionais da educação e as comunidades 
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de âmbito escolar e local. Portanto, pela perspectiva da LDB, a 
gestão democrática circunscreve-se a alguns aspectos da vida 
escolar. Mas outros aspectos também podem fazer parte de um 
ambiente administrado de forma democrática. Como exemplo 
disso pode-se citar a participação dos profissionais da educação 
em decisões de caráter imediato que interferem e repercutem 
na dinâmica do fazer pedagógico.

Os anseios pelo processo de gestão participativa 
começaram a se manifestar a partir do inicio da abertura 
democrática brasileira. De forma lenta, essa expectativa vem 
se materializando desde as décadas de 1980 e 1990 através de 
iniciativas como a eleição de diretores escolares em sistemas 
estaduais e municipais. Mais que simples espectadores, 
os educadores tem anseios de uma maior participação na 
formulação e gestão das políticas públicas para a educação.

Outra questão recorrente no debate sobre gestão 
democrática e participativa é o conceito de autonomia. Mesmo 
parecendo óbvio, no sentido de que gestão democrática é quase 
um sinônimo desse termo, podendo ser vista como causa, efeito 
ou natureza mesma da democratização da gestão, é uma questão 
que se apresenta de forma complexa. Em geral, esse valor da 
autonomia da escola é invocado e reivindicado sempre que, nos 
processos gerais, os interesses e opiniões individuais parecem 
estar sendo desrespeitados. Isso se deve, em parte, ao fato de 
que há um senso comum em torno da noção de autonomia 
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relacionado com liberdade total ou independência total. 
É importante enfatizar o caráter relativo e interdependente 

da autonomia. A autonomia não dispensa relação e articulação 
entre escolas, sistemas de ensino e poderes, tampouco é a 
liberdade e a direção dada por apenas um segmento social 
(BARROSO, 2000). 

Dessa forma, não se pretende delegar autonomia 
somente a professores, ou somente aos pais ou aos estudantes. 
A autonomia é um conceito mais amplo e de caráter coletivista. 
Portanto, a comunidade escolar para ser legítima depende de 
que este coletivo reconheça sua identidade como um todo com 
toda sua amplitude e diversidade que por sua vez se reconhecerá 
como parte de si.

Pensar e implementar gestão democrática é refletir sobre 
essas ideias e entendendo tudo isso como parte de um conjunto 
de elementos inter- relacionados, democratização do acesso e 
a permanência e continuidade nos estudos democratização dos 
saberes que servem de ponte para a cidadania e o mundo do 
trabalho, participação nos processos de planejamento e decisão, 
relações de autonomia- e sua inserção em um projeto de maior 
amplitude de democratização da sociedade, do qual a educação 
é peça fundamental. 

A descentralização na tomada de decisões e da execução de 
ações deve ser praticada tendo como pano de fundo não apenas 
uma perspectiva de democratização da sociedade, mas também 
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a de promover a melhor gestão de processos e recursos. Aliado 
à descentralização, surge a definição de autonomia escolar. A 
autonomia de gestão da escola é um dos pilares sobre os quais 
se assentam a eficácia escolar apresentados por Luck (2000). 
Conforme esta autora

O conceito de autonomia da escola está relacionado 
com tendências mundiais de globalização e 
mudança de paradigma que têm repercussões 
significativas nas concepções de gestão educacional 
e nas ações dela decorrentes. Descentralização do 
poder, democratização do ensino, instituição de 
parcerias, flexibilização de experiências, mobilização 
social pela educação, sistema de cooperativas, 
interdisciplinaridade na solução de problemas são 
estes alguns dos conceitos relacionados com essa 
mudança. Entende-se, nesse conjunto de concepções, 
como fundamental, a mobilização de massa crítica 
para se promover a transformação e sedimentação 
de novos referenciais de gestão educacional para 
que a escola e os sistemas educacionais atendam 
às novas necessidades de formação social a que a 
escola deve responder. (Luck, 2000, p. 193).

Entende-se, portanto que a efetivação da autonomia 
escolar está associada a uma série de fatores, que estão 
intimamente ligados a outros formando, todos, um único 
escopo. A exemplo do que já foi citado: a atuação representativa 
dos conselhos escolares, a eleição direta para direções escolares, 
a construção de um projeto político pedagógico elaborado em 
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conjunto com todos que atuam na escola. Apesar de que a 
demanda participativa escolar não encerra-se nestes pontos, 
mas numa construção conjunta e perene. Neste meio, destaca-
se: a autonomia e a descentralização na escola, que formam 
um ciclo de interdependência construído mediante processos 
de democratização, isto é, tendo a prática democrática como 
centro.

3.3 INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROCESSO DEMOCRÁTICO NA ESCOLA: PPP, 
CONSELHO ESCOLAR E GRÊMIO ESTUDANTIL

Hoje entende-se que o papel do gestor é de incentivar 
e articular a comunidade que cerca o processo de ensino 
e aprendizagem na execução do projeto educacional, 
incrementando a gestão participativa da ação pedagógica, 
conduzindo a gestão da escola em seus aspectos administrativos, 
econômicos, jurídicos e sociais. Com isso é importante para 
o processo pedagógico, o envolvimento e a participação de 
todos nas tomadas de decisões, nos planejamentos das ações 
do Projeto Político Pedagógico e outros documentos guiadores 
da escola e nas execuções das atividades, porque partindo do 
pedagógico a gestão participativa expandirá para as demais 
gestões e conquanto o sucesso de uma depende da outra. E 
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assim a gestão escolar participativa aconteça verdadeiramente.

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento 
que tem como objetivo estabelecer diretrizes administrativas 
e pedagógicas para que se trace uma fotografia da escola e se 
estabeleçam metas a serem atingidas em curto e médio prazo. É 
a instância indicada na própria legislação para viabilizar a gestão 
democrática, mediante exercício do princípio da participação 
na escola, é o Projeto Político-Pedagógico que, no entender de 
Eyng, é  

o instrumento que define mediante planejamento 
coletivo os processos da gestão da escola. O projeto 
pedagógico é, portanto, o veículo do planejamento e a 
principal ferramenta da gestão. Nesse são definidos, 
organiza dos, normatizados e acompanhados os 
processos de aprendizagem e participação, individual 
e coletiva, no espaço escolar. (Eyng, 2002, p.6) 

O PPP é um documento que muitas vezes é negligenciado 
por todos os que fazem parte do ambiente escolar.  A lei 
assegura a elaboração de um Projeto Político Pedagógico, pois o 
PPP é um referencial teórico que a escola utiliza para direcionar 
durante todo o ano, ao mesmo tempo deixando abertura para 
que se faça um documento técnico. Isso demonstra que, em 
muitos casos, o PPP está bem longe da realidade esperada e 
tem sido elaborado sem a devida discussão, sendo muitas vezes 
feito para atender ao que determina a lei, o que o torna um 
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instrumento meramente burocrático. No entanto, ele tem uma 
importância ímpar para a escola e no estabelecimento de um 
ambiente que preze pela democracia. O PPP deve ser utilizado 
por todas as pessoas que fazem parte da escola. Nele devem ser 
estabelecidos inclusive instrumentos gerenciais que promovam 
ações voltadas à aplicação de uma gestão dita democrática. A 
sua elaboração, inclusive, deve ser feita com a participação de 
todos os membros da comunidade escolar. Portanto, o gestor é 
responsável por coordenar, divulgar e orientar todo o processo 
de construção do PPP. O marco operacional ou operativo é o 
momento do PPP em que são estabelecidas uma série de ações 
visando alcançar os resultados almejados. Portanto, é aí em que 
devem ficar claros e evidentes os preceitos genuínos de uma 
gestão democrática.

A Constituição Federal de 1988 representou importante 
conquista na abertura de espaços participativos, transformando-a 
realidade em algumas áreas das políticas públicas, batendo de 
frente com o autoritarismo.  De outro lado, o Estado afastava-se 
mais de suas obrigações, já que as partilhava com a sociedade. O 
Conselho Escolar é um órgão interno da escola que deve contar 
com integrantes de todos os segmentos integrantes da escola. 
Estudantes, pais de estudantes, professores e direção devem 
ter representação no Conselho. Trata-se de um organismo 
colegiado, onde participam membros oriundos de todos os 
segmentos da comunidade escolar. Sua a função é gerir a escola 
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coletivamente. Para tanto encontra respaldo na legislação. Esse 
instrumento, portanto, deve ser o agente implementador direto 
dos processos democráticos de uma gestão participativa. Suas 
ações devem buscar sempre o bem estar coletivo. 

A escolha dos membros do Conselho deve ser transparente 
e democrática, portanto, baseado em eleições de cada um dos 
segmentos representativos. Nesta perspectiva, o Conselho 
Escolar é uma instância importante para que a escola contribua 
na construção da democracia e da cidadania. O conselho é 
um lugar de reflexão séria e rigorosa, onde se procura evitar 
ações sem fundamento. A discussão coletiva, a reflexão e o 
estudo dão suporte à busca de alternativas válidas, que, de 
fato, vão interferir na mudança da realidade. A participação da 
comunidade escolar local é vital para o sucesso da escola e deve 
ser incentivada cada vez mais, porém, inúmeros percalços ainda 
se colocam à frente da gestão democrática quando o assunto é 
a participação da comunidade escolar por meio dos conselhos.

O Conselho Escolar também tem a tarefa primordial de 
participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola 
e acompanhar sua execução. O Conselho Escolar deve ser o 
porta-voz junto à comunidade geral sobre a proposta educativa 
e os encaminhamentos realizados para combater eventuais 
problemas e desafios que encontram no desenvolvimento da 
educação escolar. Fiscalizar as ações da gestão também é uma 
de suas atribuições, além de fomentar discussões relacionadas à 
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melhor aplicação dos recursos na escola. O processo de escolha 
do diretor deve ser conduzido pelo Conselho escolar.

O diretor é a pessoa que fará a ligação entre os preceitos 
democráticos e os atores da escola. Cabe a ele usar de transparência 
e senso de justiça para conduzir todos os processos visando o 
bem estar de todos na escola. O gestor escolar necessita estar 
preocupado profissionalmente, consciente de que o exercício 
de sua profissão esteja pautado no plano político pedagógico 
da escola. A essência comum da função administrativa, apenas 
acrescenta a necessidade de se definirem fatores variáveis em 
cada caso, para que seja possível o ajustamento da teoria geral 
aos diferentes tipos de organização existente. 

Segundo Paro:

Nessa relação, entretanto, é necessário uma visão 
crítica do processo da administração escolar, a qual 
exige um conhecimento mais ou menos preciso da 
estrutura sócio-econômico da sociedade capitalista 
que vivemos. A gestão escolar precisa ser entendida 
no âmbito da sociedade política comprometida com 
a própria transformação social. PARO, 1993, p. 117)

Como liderança maior da instituição escolar, cabe ao 
diretor conduzir todos os processos que a cercam de forma 
democrática, ressaltando que suas ações devem sempre buscar 
o bem estar de todos que ajudam a fazer a escola e que trabalham 
para o seu crescimento.

A administração da escola precisa estar aberta a essa 
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participação, e de maneira transparente qualquer decisão 
ou ação a ser adotada deve ser levada ao conhecimento da 
comunidade. Dessa forma, os estudantes também devem ser 
representados por meio de um organismo colegiado. Isso se 
materializa por meio do Grêmio estudantil. Nele são exercidos 
processos decisórios e função política da educação de maneira 
democrática é onde os alunos aprendem a lutar pelos seus 
direitos organizando espaços de autonomia, responsabilidade 
senso crítico e participação, valorizando o diálogo nas ações do 
cotidiano escolar.

Não podemos esquecer que a existência do Grêmio 
Estudantil é um dos passos para que a escola se abra para 
democratização porque ao interagir com seus pares através 
do diálogo e ações em conjunto nota-se que estas experiências 
levam a estímulos coletivos de defesas de direitos e construção 
de saberes. O Grêmio estudantil estimula o relacionamento e 
a convivência entre os jovens. Por ser institucionalizado, pode 
representar melhor a rica experiência que é a busca coletiva 
dos anseios, desejos e aspirações dos estudantes. 

A participação das organizações estudantis é um aspecto 
de suma importância na educação da criança e do adolescente 
e que se deve de fato proporcionar a estes estudantes condições 
para que se organizem nos estabelecimentos de ensino 
exercendo sua cidadania. Isto é possível através do Grêmio 
Estudantil, entidade legal, reconhecida pela Lei Federal n.º 
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7.398 de 04 de Novembro de 1985. Se a gestão democrática tem 
como pressuposto a participação efetiva de toda a comunidade 
escolar num projeto educacional, nada mais justo que o Grêmio 
Estudantil, que representa os estudantes de determinada 
unidade escolar esteja presente e participativo nas decisões que 
envolvem estas questões educacionais.

O Ministério da Educação determina nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais que os alunos sejam capazes de

compreender a cidadania como participação social e 
política, assim como exercício de direitos e deveres 
políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, 
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às 
injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o 
mesmo respeito. (BRASIL, 1998, p. 45) 

Dessa maneira, é evidente que o grêmio estudantil 
desenvolve uma série de habilidades nos estudantes. Essas 
habilidades serão de suma importância para ele em sua vida 
adulta no que diz respeito à construção de relações em várias 
esferas desde a profissional até a política. 

O protagonismo juvenil, enquanto uma prática do 
Grêmio Estudantil surge, reitera-se, a partir das reformas 
educacionais como uma proposta inovadora, ocupando o tempo 
livre do jovem.  Esta nova cultura cívica convoca a sociedade 
para o exercício da responsabilidade social, fortalecendo 
ações voluntárias que contribuiriam com a educação pública.  
Canaliza-se desta forma, toda e qualquer presença da suposta 
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indignação do ser humano, diante das injustiças sociais por 
meio da realização de trabalhos voluntários, transformando 
essa energia que poderia ser contestadora em necessidade de 
ajudar, de se sentir responsável e de cada um fazer a sua parte 
(NEVES, 2005).

Esta forma de participação dos jovens desvia a atenção 
sobre as causas dos problemas, causas e problemas entendidos 
em sua radicalidade, isto é, em suas raízes históricas e em suas 
múltiplas determinações: políticas, culturais, éticas, etc.. Aqui 
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4 GESTÃO ESCOLAR: CAMINHOS, OBSTÁCULOS 
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E TENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

4.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ASPECTO DA 
GESTÃO ESCOLAR E MUDANÇAS DE PARADIGMA 
RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

A LDB, diz em resumo, sobre a formação de Professores:

A formação de profissionais da educação para a 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e 
orientação educacional para a educação básica, será 
feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
cursos de pós-graduação, a critério da instituição, 
garantida, nesta formação, a base comum nacional. 
((BRASIL, 1996, p. 37) 

Mesmo havendo uma maior preocupação em relação 
aos processos de formação de um gestor escolar em sua ampla 
concepção e execução, ainda há um processo de retração em 
relação às novas práticas de administração escolar. Sobre isso, 
Veiga diz:

Prática da participação coletiva, que atenua o 
individualismo; da reciprocidade, que elimina a 
exploração; da solidariedade que supera a opressão; 
da autonomia, que anula a dependência de órgãos 
intermediários que elaboram políticas educacionais 
das quais a escola é mera executor (VEIGA, 1995, p. 
18).

O conceito de gestão escolar em um enfoque mais 
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amplo é relativamente recente, levando-se em conta que a 
nossa democracia é também muito jovem, mas de extrema 
importância quando se fala de uma escola que atenda a todas as 
exigências sociais. Esse conceito passou a ser incorporado pela 
sociedade brasileira a partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1988. Os ventos da democratização, de uma educação 
verdadeiramente democrática e de acesso para todos, surgiram 
a pouco tempo. Nesse período surge a necessidade de uma 
educação que possibilite uma vivencia cidadã compromisso 
no mundo. Ainda há muito empobrecimento e dificuldades de 
toda sorte e, sem dúvida uma das causas profundas é a falta 
de uma política pública séria de educação, onde a escola seja 
verdadeiro espaço de emancipação das pessoas. O artigo 14 da 
LDB já demonstra sobre essa temática uma preocupação quanto 
ao aspecto democrático do processo de gestão escolar.

Art. 14– Os sistemas de ensino definirão as normas 
da gestão democrática do ensino público na educação 
básica, de acordo   com as   suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios:
I.  Participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola;
II. Participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996, 
p. 15) 

Nesse momento devemos fazer uma reflexão sobre a 
formação dos Professores no nosso país. Sabemos que esse 
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processo ainda está longe de contemplar as reais necessidades 
do profissional da educação. O ambiente escolar tem exigido 
muito do Professor. Não só conhecimentos específicos, mas 
também é exigida desse profissional uma grande capacidade 
de resolver demandas muitas vezes alheias ao mundo escolar. 

O Professor, que já vem de uma formação deficiente, terá 
dificuldades em implementar esse novo conjunto de ações. A 
estrutura dos cursos de licenciatura não abarca o aprendizado 
relacionado à administração escolar. A continuidade desse 
modelo acadêmico na formação de Professores tem sido um 
empecilho para que se instale um processo de gestão escolar 
menos centralizado. Sobre isso, Alonso escreve:

As organizações precisam adequar-se ao contexto 
sóciopolítico e às exigências de sua época, a sua 
existência só tem sentido quando cumpre sua 
função social, e a vida das pessoas nas organizações 
constitui parte significativa desse processo de 
formação; portanto, a escola além de instruir e 
formar intelectual e socialmente os alunos é um 
campo de aprendizagem social e de convívio humano 
que cultiva valores, ensinamentos, sentimentos 
e provoca desafios a todos os participantes dessa 
comunidade educativa. (ALONSO, 2007, p. 57)

Por existir uma deficiência na formação de Professores 
na esfera da gestão escolar, um Professor que ocupa um 
cargo de gestão, seja como coordenador ou diretor, acaba por 
enfrentar uma série de dificuldades em relação às demandas 
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administrativas, o que acaba colocando as necessidades 
pedagógicas em segundo plano. 

Para Romão e Padilha:

Outro aspecto que merece destaque neste trabalho é 
o fato de que a atual prática gestionária nas escolas 
acaba exigindo dos diretores uma dedicação maior, e às 
vezes plena, às questões administrativas, obrigando-
os a tornar secundário o aspecto mais importante 
de sua atuação, ou seja, a sua responsabilidade em 
relação às questões pedagógicas e propriamente 
educativas, que se reportam à sociedade como um 
todo e, especificamente à sua comunidade escolar 
(ROMÃO & PADILHA, 1997, p. 92).

Em muitos casos, percebe-se que a rotina organizacional 
da instituição escolar é cercada por ações baseadas no improviso. 
Ações dos aspectos administrativos, financeiros, jurídicos e 
pedagógicos muitas vezes são realizadas sem o planejamento 
necessário, o que acaba a qualidade educacional da instituição. 
Santos destaca que algumas medidas de democratização da 
gestão escolar devem ser incorporadas no cotidiano escolar 
segundo orientações de descentralização e autonomia.

Há diversos problemas em tais orientações às Escolas. 
Primeiro, a obrigatoriedade de implementação de 
tais medidas acaba por invalidar suas finalidades 
de democratização da gestão, porque não se 
impõe democracia, constrói-se, conquista-se. (...) 
efetivamente tais medidas passam a ser meras 
formalidades legais, mas, ao mesmo tempo parecem 
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estar servindo para a consecução de um novo 
modelo de escola, na direção de transformar numa 
instituição empreendedora e competitiva, tal qual as 
empresas de sucesso. (Santos, 2003, p. 189)

Usando como exemplo a estrutura curricular de um 
determinado curso de Pedagogia ofertado por uma instituição 
pública de ensino onde o eixo gestão escolar é mencionado 
como disciplina de 60 horas em um determinado período do 
curso, pode-se fazer as seguintes inferências: A primeira é de 
que essa disciplina é apenas o início do processo de formação 
de um gestor. A segunda é de que essa disciplina não dá ao 
futuro gestor condições de mobilizar saberes e procedimentos 
políticos e pedagógicos presentes na lida diária de uma escola. 
A terceira é de que é necessário rever com urgência o curso de 
pedagogia no que diz respeito á formação de futuros Professores 
gestores escolares.

Segundo Santos (2008), os problemas continuam 
presentes nos espaços escolares, o que torna ainda mais urgente 
a reformulação de todos os processos relacionados à formação 
de gestores escolares.

É preciso repensar a educação –seus objetivos e 
métodos -, mas a partir da escola concreta, com 
todos os seus problemas, carências e possibilidades. 
Ao gestor escolar interessaria mais saber 
como conversar com aquele professor faltoso, 
incompetente e agressivo, como atender os pais 
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que exigem qualidade do ensino, como conseguir 
o mínimo de material e recursos para a escola 
poder funcionar a contento, como conviver com as 
drogas e a violência, a repetência e a evasão escolar, 
como orientar o pessoal burocrático, enfim, como 
administrar o caos, a escola real, que não aparece em 
nenhum livro de gestão, de legislação, de estrutura 
e funcionamento, ou mesmo nas histórias de 
educação, em que o gestor consegue vencer sempre: 
unir o corpo docente, aumentar a participação da 
comunidade, melhorar a capacidade de ensino e de 
transformar os alunos “marginais” em defensores 
da escola. (Santos, 2003, p. 195)

Esta “cobrança” pela formação dos professores que já 
está presente nos espaços de formação e espações escolares 
pode ser vista sob dois olhares: uma racional-técnica, em que o 
importante é a formação do profissional tecnicista, que executa 
de forma pragmática e protocolar o seu trabalho e aplica as 
competências previamente adquiridas; outra sócio reflexiva, 
em que a formação se dá na ligação teórica e prática, ligada 
à prática social concreta e transformadora e à experiência, 
no olhar sobre os conflitos cotidianos com base nos saberes 
da docência, construídos coletivamente, percebendo o ato 
educativo como um ato modificador de realidades.

Sobre esse processo de formação para a gestão escolar é 
importante destacar que se deve enfatizar que ele deve ocorrer 
de forma ampla, interdisciplinar e que busque dinamizar o 
trabalho escolar, o fortalecimento da autonomia, a aplicação de 
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um currículo escolar amplo e que contemple, de fato, o estudante 
e as suas necessidades atuais, além de definir a elaboração de 
uma politica educacional com vocação coletiva, democrática, 
atuante, humana, formativa, organizada e ordenada na direção 
da formação completa do indivíduo.

A formação do profissional da educação deve contemplar 
o aspecto da autonomia ligada à realização dos processos, tanto 
no sentido de fazer com autonomia quanto no sentido de deixar 
realizar o processo construído coletivamente da maneira mais 
confortável para o Professor. 

Sobre isso, Agostinho observa que:

Indivíduos autônomos, capazes de aprender e de se 
adaptarem, cooperam entre si obtendo vantagens 
adaptativas.  Tal comportamento tende a ser 
selecionado e reproduzido, chegando ao ponto em 
que estes indivíduos cooperativos se unem formando 
um agregado que também passa a se comportar 
como um indivíduo e assim por diante.  Diz-se, 
então, que o sistema resultante se auto-organiza, 
fazendo emergir um comportamento global cujo 
desempenho também é avaliado por pressões de 
seleção presentes no ambiente.  (Agostinho, 2003, 
p. 88)

O tema gestão democrática nas escolas deve ser melhor 
explorado no nosso universo formativo e também cotidiano, 
pois é um assunto que tem estado em voga na esfera nacional. 
Nunca houve uma necessidade tão grande em reafirmar o 
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nosso jovem regime democrático. Para isso, não existe melhor 
espaço que a escola, onde são formados os jovens que um dia 
levarão esse país nos braços. A escola, por ser um espaço plural 
e coletivo, deve ser o primeiro universo a abrigar a prática 
democrática.

4.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO 
DEMOCRÁTICA NA ESCOLA E A NECESSIDADE DE 
SUA IMPLEMENTAÇÃO

É sabido que a escola é um ambiente onde todos os 
seus agentes (colaboradores e estudantes) exercitam os seus 
conceitos e definições de sociedade. Como cada um dos agentes 
envolvidos tem suas próprias crenças e valores, harmonizar 
esse ambiente formativo se coloca como um grande desafio ao 
gestor escolar. Nesse contexto associado ao olhar pedagógico, 
Gadotti diz:

A pedagogia da práxis é a teoria de uma prática 
pedagógica que procura não esconder o conflito, 
a contradição, mas, ao contrário, os afronta, 
desocultando-os. Mas, a pedagogia da práxis não é 
uma pedagogia inventada a partir do nada. Ela já tem 
uma história.  Ela se inspira na dialética.  [...] Conflito 
é uma categoria que continuo utilizando como 
essencial a toda a pedagogia: o papel do pedagogo 
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é educar e educar supõe transformar e não há 
transformação pacífica. Ela é sempre conflituosa. É 
sempre ruptura com alguma coisa, com preconceitos, 
com hábitos, com comportamentos, etc.  [...] Ela 
continua sendo minha pedagogia, a pedagogia 
que procuro praticar, mesmo reconhecendo as 
dificuldades.  Nem sempre estamos dispostos a 
enfrentar o conflito.  Nem sempre estamos dispostos 
a assumir o ônus de nos envolver, de assumir o 
risco do engajamento. Mas só assumindo esse risco 
é que podemos nos tornar educadores. O educador 
é aquele que não fica indiferente, neutro, diante 
da realidade. Procura intervir e prender com a 
realidade em processo.  O conflito, por isso, está na 
base de toda a pedagogia.  O referencial maior dessa 
pedagogia é a práxis, a ação transformadora. [...] 
Práxis, em grego, significa literalmente ação. [...] 
A pedagogia da práxis pretende ser uma pedagogia 
para a educação transformadora. (GADOTTI, 2001, 
p. 115)

De acordo com a citação acima, e tendo em vista ser a 
escola um espaço privilegiado para que as relações aconteçam, se 
faz necessário oportunizar o diálogo entre todas as pessoas que 
compõem o ambiente escolar. Esse processo é de fundamental 
importância quando se fala em qualidade da educação. 

Segundo Oliveira: 
.

Melhorar a qualidade da educação vai muito além 
da promoção de reformas curriculares, implica, 
antes de tudo trabalho na escola, que  não  apenas  
se  contraponham às formas  contemporâneas  
de  organização  e  exercício  do poder, mas que 
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constituam alternativas práticas possíveis de se 
desenvolverem e de se generalizarem, pautadas não 
pelas hierarquias  de  comando,  mas  por  laços  
de  solidariedade, que   consubstanciam   formas   
coletivas   de   trabalho, instituindo  uma  lógica  
inovadora  no  âmbito  das  relações sociais. 
(OLIVEIRA, 1997, p. 77) 

Nessa perspectiva, a autora coloca que mudanças 
curriculares por si só não resultam em melhores práticas 
escolares. Infelizmente, o entendimento baseado no senso 
comum diz que o atraso da educação do Brasil é devido 
unicamente à defasagem curricular e não atentam para o fato 
de que a construção coletiva cos documentos orientadores dos 
processos pedagógicos é fator primordial para se obter sucesso 
no que diz respeito à aprendizagem do alunado.

O que tem sido visto na grande maioria das escolas 
brasileiras é a execução de práticas pedagógicas que muitas 
vezes são apresentadas sem antes passarem por um processo 
de construção coletiva anterior ao planejamento e execução. 
Isso acaba resultando em ações pedagógicas sem conexão entre 
si e o mundo prático dificultando o processo de construção 
do conhecimento. Esse processo fragmentado acaba também 
deteriorando as relações dentro do ambiente escolar. Isso 
acontece porque dentro de uma coletividade não tem existido, 
na maioria das vezes, um significado mais amplo para os 
conceitos trabalhados em sala de aula e no ambiente escolar 
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como um todo. 
Segundo MAIA (2007) e BOGONI (2007), a relação entre 

as pessoas é uma relação horizontal, uma relação entre iguais. 
Dessa forma, não se deve negar o outro, senão estará negando 
a si próprio. Dessa forma, fica explícito que o gestor escolar 
deve proporcionar a toda comunidade o acesso e a participação 
nas decisões relacionadas à escola visando o bem coletivo. È 
importante que todos os envolvidos participem das discussões 
e decisões em igualdade de condições, sem receio de expor 
posições contrárias.

O diálogo nunca foi tão importante na manutenção das 
relações e processos dentro da escola. 

Sobre isso, Paulo Freire diz:

A existência, porque humana, não pode ser muda, 
silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 
palavras, mas de palavras verdadeiras, com que 
os homens transformam o mundo, é modificá-
lo.  O mundo “pronunciado”, por sua vez, se volta 
problematizado aos sujeitos “pronunciantes”, a 
exigir deles novo “pronunciar”. Não é no silêncio que 
os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, 
na ação-reflexão. Mas, se dizer a palavra verdadeira, 
que é trabalho, que é práxis, é transformar o mundo, 
dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, 
mas direito de todos os homens. Precisamente 
por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira 
sozinho, ou dizê-la “para” os outros, num ato de 
prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais. 
O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados 
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pelo mundo, para “pronunciá-lo”, não se esgotando, 
portanto, na relação eu-tu.  [...] Segundo fundamento 
do diálogo, o amor é, também, diálogo.  Daí que 
seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não 
possa verificar-se na relação de dominação. Nesta, 
o que há é patologia de amor: sadismo em quem 
domina; masoquismo nos dominados.  Amor, não. 
Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o 
amor é compromisso com os homens.  Onde quer 
que estejam estes, oprimidos, o ato de amor está 
em comprometer-se com sua causa.  A causa de 
sua libertação. Mas, este compromisso, porque é 
amoroso, é dialógico. (PAULO FREIRE, 1981, 56)

Corroborando com Paulo Freire, temos Ferreira (2007) 
que diz:

Respeito, paciência e diálogo como encontro de 
idéias e de vida única forma superior de encontro” 
dos seres humanos, os únicos seres vivos que 
possuem esta condição e possibilidade e que não a 
utilizam.  Diálogo, como fundamental caminho em 
todas as suas possíveis formas, entendido como 
“o reconhecimento da infinita diversidade do real 
que se desdobra numa disposição generosa de cada 
pessoa   para   tentar   incorporar   ao   movimento   
do pensamento algo da inesgotável experiência da 
consciência dos outros” (FERREIRA apud FERREIRA, 
2007, p. 1242).

Diálogo com uma generosa disposição de abrir-se 
ao “outro” que irá “somar” compreensões convergentes 
ou divergentes no sentido da construção da humanização 
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das relações.  Diálogo como confraternização de ideias e 
de culturas que se respeitam porque constituem diferentes 
produções humanas. Diálogo como uma verdadeira forma de 
comunicação humana, na tentativa de superar as estruturas 
de poder autoritário que permeiam as relações sociais e as 
práticas educativas a fim de se construir, coletivamente na 
escola, na sociedade em todos os espaços do mundo, uma nova 
ética humana e solidária. Uma nova ética que seja o princípio e 
o fim da gestão democrática da educação comprometida com a 
verdadeira formação da cidadania.  

Fraternidade, solidariedade, justiça social, respeito, 
bondade e emancipação humana, mais do que nunca, precisam 
ser assimilados   e   incorporados   como   consciência   e 
compromisso da gestão democrática da educação – princípios 
que necessitam nortear as decisões a serem tomadas no sentido 
da humanização e da formação de todas as pessoas que vivem 
neste planeta. (Id ibidem).

Essas considerações nos faz perceber a importância do 
diálogo nas instituições escolares. Isso fortalece as relações 
humanas e torna muito mas simples e agradável o processo de 
construção do conhecimento. 

Ainda dialogando com essa ideia temos Paro que expõe.

[...] a educação só pode dar-se mediante o 
“processo pedagógico”, necessariamente dialógico, 
não-dominador, que garanta a condição de 
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imprescindibilidade para a realização histórico-
humana, a educação deve ser direito de todos os 
indivíduos enquanto viabilizadora de sua condição 
de seres humanos.  Isso tudo acarreta características 
especiais e importância sem limites à “escola 
pública” enquanto instância da divisão social do 
trabalho, incumbida da universalização do saber. 
(PARO, 2004, p. 87)

Mais uma vez, existe uma clara concordância de ideias 
entre os autores que dizem que um ambiente escolar onde 
existe a presença do diálogo é um ambiente que acaba criando 
boas condições para o desenvolvimento não só do estudante, 
mas de toda a comunidade escolar.

4.3 O PAPEL DO DIRETOR ESCOLAR

Falar sobre gestão democrática e não tratar da importância 
do diretor escolar é deixar de abordar a figura que deve conduzir 
grande parte do processo de gestão escolar, seja democrática 
ou não. O que nós temos hoje é um sistema hierárquico que 
pretensamente coloca grande parte do poder nas mãos do 
diretor. Não é possível falar das estratégias de se transformar o 
sistema de autoridade no interior da escola, em direção a uma 
efetiva participação de seus diversos setores, sem levar em conta 
a dupla contradição que vive o diretor de escola hoje. Esse diretor, 
por um lado, é considerado a autoridade máxima no interior 
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da escola: e isso, pretensamente, lhe daria um grande poder e 
autonomia; mas, por outro lado, ele acaba se constituindo, de 
fato, em virtude de sua condição de responsável último pelo 
cumprimento da Lei e da Ordem na escola, em mero preposto 
do Estado. Esta é a primeira contradição. 

A segunda advém do fato de que, por um lado, ele 
deve deter uma competência técnica e um conhecimento dos 
princípios e métodos necessários a uma moderna e adequada 
administração dos recursos da escola, mas, por outro, sua falta de 
autonomia em relação aos escalões superiores e a precariedade 
das condições concretas em que se desenvolvem as atividades 
no interior da escola tornam uma quimera a utilização dos belos 
métodos e técnicas adquiridos (pelo menos supostamente) em 
sua formação de administrador escolar, já que o problema da 
escola pública no país não é, na verdade, o da administração de 
recursos, mas o da falta de recursos.

Desse modo, o maior obstáculo, nos dias de hoje, é 
precisamente a função atual do diretor que o coloca como 
autoridade máxima no interior da escola. Esta regra, 
espertamente mantida pela classe dominante, através do 
Estado, confere um caráter autoritário ao diretor, na medida 
em que estabelece uma hierarquia na qual ele deve ser o chefe 
de quem emanam todas as ordens na instituição escolar; leva 
a dividir os diversos setores no interior da escola, contribuindo 
para que se forme uma imagem negativa da pessoa do diretor, 
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a qual é confundida com o próprio cargo; faz com que o 
diretor tendencialmente busque muitas vezes os interesses dos 
dominantes em oposição aos interesses do dominados; e confere 
uma aparência de poder ao diretor que não deve corresponder 
à realidade concreta.

Na medida em que se busca a participação de todos os 
setores da escola - educadores, alunos, funcionários e pais - nas 
decisões a respeito de seus objetivos e de seu funcionamento, ter-
se-ão melhores condições para realizar uma prática educativa 
emancipadora, além de aproveitar de melhor maneira os 
recursos existentes na escola. É neste sentido, portanto, que 
vemos a necessidade da escola organizar-se democraticamente 
com vistas ao alcance de objetivos realmente transformadores. 
A gestão democrática na direção escolar é uma forma de 
administrar descentralizando as decisões muitas vezes 
concentradas apenas no diretor, dando oportunidade para que 
o grupo de trabalho dê opiniões e sugestões. É uma maneira de 
gerenciar distribuindo tarefas e as responsabilidades a todos os 
envolvidos, desta forma o diretor não será o superior absoluto, 
mas um gerenciador de ideias e ações.

A direção escolar precisa ser administrada por um 
profissional que tenha uma postura respeitável com seus pares 
de trabalho, que seja articulador, mediador de situações, que 
saiba envolver a equipe escolar nos projetos que visem o bom 
andamento do trabalho, que respeite as opiniões e sugestões, 
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se colocando enfim como uma autoridade e não como um 
autoritário.

A gestão democrática não é um processo simples, de 
curto prazo, mas também, não é um processo tão complexo ou 
irrealizável. Elaboração do projeto político pedagógico da escola, 
a implementação de conselhos de escolas que efetivamente 
influenciou a gestão escolar como um todo, à medida que, 
garantem a autonomia administrativa, pedagógica e financeira 
da escola, sem eximir o Estado de suas obrigações com o ensino 
público. (ROMÃO e PADILHA, 1997, p.23). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É inegável que um ambiente que favorece a participação 
de todos possibilita a realização um trabalho coletivo. Quando 
as pessoas se sentem pertencentes a um local, a um ambiente 
ou a um grupo, acabam por se sentindo responsáveis por aquilo. 
A responsabilização também gera um compromisso recíproco.

Um ambiente democrático acaba, portanto, propiciando 
uma maior gama de práticas que podem facilitar a tomada de 
decisões e o percurso a ser seguido por uma escola em busca do 
sucesso: O real aprendizado dos alunos e o seu significado para 
eles. A participação dos próprios alunos acaba sendo um grande 
artifício, pois faz com que ele se sinta artífice de seu próprio 
desenvolvimento. A legislação vigente prevê a participação não 
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só do estudante, como também dos pais, professores e membros 
da comunidade. 

Por sermos uma democracia relativamente jovem, muitos 
dos conceitos aqui tratados não são postos em prática ou por 
desconhecimento do instrumento legal, mas também por 
resquícios de práticas pouco republicanas que eram vigentes 
em tempos não tão remotos. Como educação é um processo de 
continuidade e insistência, esse aspecto não fugiria à regra. A 
escola é o melhor local para se colocar em prática a sociedade 
que tanto queremos e lutamos para conquistar. Portanto, 
podemos dizer que o berço da democracia é a escola. 

Os preceitos democráticos são a base de uma sociedade 
desenvolvida e emancipadora. A escola propicia o ambiente 
ideal para que esses preceitos sejam postos em prática. Uma 
escola democrática é um reflexo da sociedade que almejamos. 
E a vivenciaremos.
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CAPÍTULO 4

FAMILIA E ESCOLA UMA PARCERIA QUE 
DEU CERTO

Maria Marta Lemos Rabelo1

1 INTRODUÇÃO

Este estudo tem como finalidade identificar e descrever 
as funções sociais da escola e da família para o desenvolvimento 
pleno das crianças. Trata-se de um trabalho de cunho 
bibliográfico cujo propósito será referendado nas concepções 
de renomados estudiosos como: Celso Antunes, Oralda Adur, 
Paulo Freire, Maria Augusta Sanches, Jean Piaget, dentre outros, 
que serão citados no decorrer das reflexões.

O grande descompasso entre a atuação da família e da 
escola no desenvolvimento da aprendizagem das crianças tem 
gerado um cenário de muitos conflitos entre ambas. E nesse 
contexto, prosseguem sem ter conhecimento claro e definido 
de qual seja a função de cada uma, para melhor desenvolver 
as habilidades e competências necessárias à vida pessoal e 
profissional das crianças.

A família como ambiente pioneiro na preparação da 
1Licenciatura em Pedagogia pela UVA (2012), Especialista em Metodologia do Ensino Fundamental e Médio pela 
UVA (2005), Educação Global, Construção da Cidadania e Inteligências Humanas pela FADIRE (2015) e em Gestão 
Escolar pela UVA (2016). Mestre em Educação, pela Florida Christian University (2018).
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criança para uma visão do mundo que a recebe e onde irá 
desenvolver-se humanamente, deverá sempre primar pelo 
cultivo e exercício de valores. Isso porque vida familiar é 
sinônimo de cuidado, carinho, proteção, segurança, confiança, 
que deve ser proporcionado às crianças desde seus primeiros 
dias de vida. 

De acordo com Souza (2008), é na família que aprendem-
se verdades eternas, vivem-se os valores mais elevados e ganha-
se a identidade como herança. Acrescenta ainda que, se os filhos 
tem sua identidade alicerçada em uma relação em que valores 
humanos sejam fundamentais, estes buscarão conviver com 
aqueles que cultivam valores semelhantes aos seus.

Alerta ainda, Souza (2008), que as famílias em que seus 
membros vivenciam os mais diversos valores éticos e morais, 
que estabelecem laços afetivos verdadeiros, levarão esses 
valores e comportamentos para todos os outros grupos em que 
vierem interagir.

Fortalecendo ou complementando essa preparação, logo 
em seguida, vem à escola, que na visão da criança também 
lhe será acolhedora e protetora, onde ela irá desenvolver mais 
os conhecimentos que já adquiriu e aprender coisas novas, 
exclusivas da escola. Essas expectativas tomam conta, por 
isso eles desejam tanto ir para a tão sonhada escola, ter seus 
primeiros dias de aula, onde a figura mais importante nesse 
cenário é o professor. 
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Ocorre, entretanto, que a escola como instituição 
educadora não consegue apropinquar-se dos pais e elucidar 
quão grande é a responsabilidade da família com a educação 
do filho e que, disso dependerá o cumprimento do seu real 
compromisso que é fazer o aluno ler e escrever. E para que 
isso aconteça suponha-se que é preciso existir um bom 
relacionamento entre a escola e a família e que a afetividade 
entre ambas é de fundamental importância para um melhor 
desenvolvimento da aprendizagem e do ser como um todo, que 
está em busca da construção do seu eu. 

2 FUNÇÃO DA ESCOLA

As Novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica (2013), afirmam que é um direito assegurado pela 
Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
uma educação de qualidade. Porém para que isto realmente 
aconteça será preciso que todas as instituições envolvidas 
tomem conhecimento dessas leise as façam valer, cada uma 
assumindo seu devido papel.

Conforme as Diretrizes Curriculares a escola é uma 
organização temporal, que deve ser menos rígida, segmentada 
e uniforme, a fim de que os estudantes, indistintamente, 
possam adequar seus tempos de aprendizagem de modo menos 
homogêneo e idealizado.  
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As Novas Diretrizes Nacionais Gerais para a Educação 
Básica expõem com bastante clareza seu papel de indicador 
de preferências, políticas, sociais, culturais, educacionais 
e a função da educação, na sua relação com os objetivos 
constitucionais de projeto de Nação, baseando-se na cidadania 
e na dignidade da pessoa, o que implica igualdade, liberdade, 
pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e 
sustentabilidade. 

Não obstante, ainda há em nossa sociedade uma tendência 
em considerar instruções somente aquelas que sucedem em 
escolas, ou seja, o ensino formal.

Sob esse aspecto Brandão (1989) salientou: Não há uma 
forma única nem um único modelo de educação; a escola não é 
o único lugar em que ela acontece e talvez nem seja o melhor; 
o ensino escolar não é a única prática e o professor profissional 
não é o único praticante. Desta forma pode apreciar-se a 
educação como todo processo que tem por finalidade intervir 
na conduta humana.

Para Brandão (1989), a educação também existe onde 
não há escola e em toda e qualquer parte pode acontecer 
transmissão do saber de uma geração a outra. Para a espécie 
humana a educação não continua apenas o trabalho da vida, 
visto que ela instala-se dentro de um domínio de trocas de 
símbolos, intervenções, padrões de cultura e de relações de 
poder. 
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Ana Maria Machado ressalta no texto Uma imensa 
admiração a importância dos professores e do conhecimento 
como um bem a ser transmitido de geração a geração. Além de 
apresentar um profundo respeito pelo magistério. Assim nos 
chama a atenção para o quanto é importante e necessário o 
papel do professor na escola e que se faz necessário valorizar 
esse profissional e o conhecimento.

A mesma defende que toda a sociedade deve perceber, 
incentivar e reconhecer essa profissão que, por natureza, 
sustenta a construção de novos conhecimentos.

Infelizmente, alguns professores que hoje trabalham 
com o ensino da educação infantil e o fundamental I, muitas 
vezes não se sentem capazes de fazer a transformação na 
sociedade por meio da educação. Isso nos leva a afirmar que 
verdadeiramente esses profissionais não estão sendo vistos 
sob a ótica defendida por Ana Maria Machado, seja pela 
representação que a própria sociedade faz dele, seja pelas suas 
condições de trabalho. Isso contribui para a ideia de que ensinar 
é uma tarefa, onde qualquer pessoa que seja dedicada e paciente 
pode realizá-la sem muitas dificuldades. Não existe avaliação 
para compreender a complexidade que tal tarefa envolve, 
como a necessidade do conhecimento, a capacidade e práticas 
específicas, além de muita afetividade pela sua profissão. Não 
seria essa uma das razões pela qual estes profissionais não são 
muito reconhecidos?
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Como sociedade que somos, precisamos fomentar e 
disseminar a importância da educação formal, sobretudo a 
valorização do professor, do conhecimento e da aprendizagem.  
O professor como dinamizador do saber é o profissional que 
está mais próximo ao aluno, e que conjuntamente produz 
conhecimento e facilita a aprendizagem. 

O professor no exercício da sublime missão de mediar 
o conhecimento necessita estar constantemente participando 
de formações que lhe assegure subsídios para renovar e/ou 
redimensionar a sua prática pedagógica e consequentemente 
elevar a qualidade da aprendizagem de seus alunos.

De acordo com Dermeval Saviani (1995), A função 
da escola é promover o homem e, nessa perspectiva, sugere 
melhorias profundas na formação docente e no ensino discente.

Nessa mesma perspectiva Paulo Freire (2001), afirma 
que a escola deve fazer o aluno aprender a aprender, a enfrentar 
as dificuldades, resolver questões, desenvolver hábitos de 
solidariedade, de participação, de investigação, e ainda criar 
disposições mentais críticas e oportunidades de participação 
no próprio comando da escola. Tornando-se assim, uma 
comunidade do trabalho e do estudo, privilegiando o trabalho 
em grupo e a pesquisa, enfatizando a prática, ao estimular a 
participação, a ingerência e o diálogo, e consequentemente, 
deixando o aprender ficar gostoso a partir da construção. 

Nesse contexto, vale ressaltar a concepção de Rossini 
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(2008) ao relatar que com a globalização atual, tanto a 
interação quanto os aspectos interpessoais, se infligem ao nosso 
cotidiano, aproximando mais as pessoas, por meio dos veículos 
de comunicação, e, também, pelo grande desenvolvimento 
tecnológico dos meios de transportes. Afirma ainda que:

Até a forma de habitação promove interação, 
pois exige uma verdadeira socialização quando 
colocam, num bloco de apartamento, várias famílias 
acomodadas de forma nem sempre confortável. E a 
escola tem que fazer uma nova leitura deste mundo 
sobre o risco de torna-se obsoleta, de preparar as 
crianças ou jovens para um mundo que não existe 
mais, ou seja, a escola não pode andar na contramão 
da história da humanidade e distanciar-se de sua 
função (ROSSINI, 2008, p.8).

A escola precisa deixar de ser uma detectadora de 
fracassados e de ser a maior entidade que exclui e que vive 
atribuindo seu insucesso escolar a falta do compromisso dos 
pais e ao desinteresse do alunado. De forma que, ou a escola 
muda para acompanhar o ritmo de seus educandos ou acabará 
perdendo seus sujeitos mais importantes, sua razão de ser e 
existir, pois enquanto ela permanece do jeito que era há séculos 
passados, o aluno que é sujeito ativo, em crescente evolução, 
já não consegue mais sentir-se atraído por esta instituição de 
costumes tão retrógados. E isto está se tornando um enorme 
problema social, cultural e até econômico, causando um caos 
na sociedade como um todo.
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De acordo com Antunes (2009), jamais se educa para 
espera, visto que:

 A boa escola, aquela efetivamente essencial, é 
a que jamais educa para o amanhã, porquanto 
se preocupa com a felicidade imediata, com o 
presente, com a circunstância feliz do entorno. 
Uma escola assim imaginada não descarta o futuro 
e nem se transforma em veículo de um hedonismo 
inconsequente; trabalha o imediato ao mesmo 
tempo em que busca torná-lo permanente.  Uma 
escola com esses fundamentos e montada com 
objetivos dessa estrutura sabe que o futuro é utopia 
inalcançável (ANTUNES, 2009, p. 38).

É preciso que a escola acompanhe e observe atentamente 
se o aluno está aprendendo, se não, baseado nestes resultados, 
é necessário rever/ assentar novas metodologias em forma de 
intervenção na aprendizagem dessa criança. É nesse momento 
que o professor não pode sentir-se sozinho, ele precisa de 
formações continuadas e outras intervenções necessárias por 
meio das demais pessoas que compõem o grupo escolar.

A escola precisa ser honesta com os pais caso os queira 
como parceiros. Nessa tarefa que não é fácil, é preciso que 
ela explique-lhes com clareza quais as suas concepções de 
ensino, além de mostrar as condições oferecidas para que 
a aprendizagem aconteça. Compreendendo este processo 
educativo, os pais com certeza passarão a acreditar no sucesso 
dos filhos e assim sentirão desejos de contribuir com esse 
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crescimento, que envolve tanto a escola quanto o seu filho. 
Nesse sentido, é oportuno salientar que, a melhor 

maneira da escola envolver a família é promover reuniões 
que oportunizem aos pais compreenderem como é realizado 
o trabalho em sala de aula, além de revelar para eles a linha 
transformadora com a qual trabalha, de acordo com os preceitos 
científicos. Esses encontros deverão acontecer constantemente, 
oportunizando aos pais acompanharem a progressão, os níveis 
de desenvolvimento da aprendizagem de seus filhos.

3 FUNÇÃO DA FAMÍLIA-ESCOLA

De acordo com Souza (2008) a família é o lugar de 
encontrar, conhecer, amar, cuidar e educar, um centro educativo 
por excelência. É na família que a vida do filho é construída.

Souza (2008), afirma que na Declaração Mundial sobre 
a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança 
nos anos 90, há referência sobre o papel da família como a 
principal responsável pela alimentação e pela proteção da 
criança, da infância à adolescência. A iniciação das crianças na 
cultura, nos valores e nas normas de uma sociedade começa 
na família. Para um desenvolvimento completo e harmonioso 
de sua personalidade, a criança deve crescer num ambiente 
familiar, numa atmosfera de felicidade, amor e compreensão. 
(UNICEF, 1990) 
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A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 
juntamente com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
regem que as escolas têm obrigação de se articular com as 
famílias, e que os pais têm direito a ter ciência do processo 
pedagógico, bem como de participar da definição das propostas 
educacionais. E Assim juntos, buscarem uma melhor maneira 
de fazer o aluno aprender de forma prazerosa.

Infelizmente, a sociedade contemporânea vem 
demonstrando que a grande maioria dos pais apresentam-se 
pouco preocupados com a aprendizagem de seus filhos e com 
o cumprimento efetivo da responsabilidade de educar suas 
crianças. Porém, dispomos de leis que podem ser utilizadas 
para efetivar e cobrar essa responsabilidade. Destaco aqui A 
Constituição Federal no artigo 205 que nos diz:

[...] a educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. (BRASIL, 1998).

 

 De acordo com Souza (2008), ser pai, ser mãe, ter 
uma família, é desejo próprio do ser humano. Todos esperam 
nos seus lares a chegada de um filho, e deveria ser assim, porém 
diante de toda desigualdade existente na nossa sociedade as 
coisas não acontecem bem dessa forma, tanto é verdade que 
temos um número muito elevado de crianças abandonadas 
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onde à família deixa de cumprir com sua função que seria 
acolher, cuidar e educar.

Diante da sociedade que temos hoje não é fácil criar 
filhos e mostrar-lhes o caminho melhor a seguir. A insegurança 
é tamanha que os pais têm medo até, de deixar os seus entes 
queridos saírem de casa, porém não se pode impedir para 
sempre, e sim, procurar prepará-los da melhor maneira 
possível, para essa triste realidade que é enfrentar a sociedade, 
onde se encontra muita violência, corrupção e tudo que vem 
degradando a imagem humana. E para lidar com essa grande 
insegurança os pais contam com a escola para ajudá-los nessa 
tarefa tão árdua que é preparar as crianças e jovens para 
ingressar nesse meio social e dessa forma oferecer a segurança 
necessária para a formação pessoal e profissional dos filhos. 

Nas últimas décadas a família sofreu grandes mudanças 
de função, natureza, composição e, consequentemente, de 
concepção. E essa mudança vem dificultando a relação família 
e escola.

Na evolução social aliada à Constituição de 1988, 
criaram-se familiares admitindo a união estável, as famílias 
monoparentais e mais recentemente as famílias homo afetivas. 
A família hoje é identificada pela presença de um vínculo 
afetivo, deixando para trás a necessidade do casamento entre 
um homem e uma mulher.

No decorrer dos tempos à família apresenta-se com 
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várias funções, conforme a evolução sofrida, tendo como 
principal, a função da unidade da sociedade sendo esta a célula-
mãe. Assumindo assim não somente a função financeira, 
mais de criação, formação de caráter e preparação para a vida 
social. Contudo não podemos afirmar que a família hoje esteja 
assumindo realmente sua função, pois a escola vem relatando 
muitas intercorrências de falta de limite das crianças, o que 
chega a causar indisciplinas na sala de aula por falta de educação 
desses pequeninos.

É do conhecimento de todos que a atuação da família 
é de fundamental importância, pois a formação dos filhos é 
o resultado de uma parceria entre diversos atores. De forma 
que é de peculiar relevância que a escola procure por meio de 
sua ação pedagógica desenvolver atividades não apenas que 
envolva a família, mas que a sensibilize e motive a sentir-se 
parte integrante dessa instituição na qual seu filho está inserido 
e que fará uma grande diferença na vida da criança.

Para Souza (2008), a família deve ser ninho, lugar para 
relacionamentos respeitosos, reconhecida como um espaço 
de reunião, diálogo, respeito ao outro, união e comunhão do 
diferente. As soluções dos problemas da sociedade passam 
pelas pequenas soluções que ocorrem na família.

4 ESCOLA E FAMÍLIA
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Escola e família necessitam caminhar de mãos dadas, 
pois as crianças de hoje ao nascerem já se defrontam com 
um mundo transformado pelas novas tecnologias, e elas as 
dominam com muita habilidade, coisa que muitas vezes pais e 
professores não conseguem.

Souza (2009), sugere que pais e educadores não fiquem 
distantes dessas inovações, pois com um simples clique 
podemos acessar informações do mundo todo – e isso é uma 
coisa fantástica para a criança, para o jovem. Para nós adultos, 
apresenta-se um grande desafio: tirar o melhor proveito 
possível desses recursos, já que fomos criados num mundo em 
que não existiam todas essas ofertas tecnológicas.

Piaget afirma que:

Uma ligação estreita e continuada entre os 
professores e os pais leva, pois, a muito mais coisa que 
a uma informação mútua: este intercâmbio acaba 
resultando em ajuda recíproca e, frequentemente, 
em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar 
a escola da vida ou das preocupações profissionais 
dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos 
pais um interesse pelas coisas da escola chega-se 
até mesmo a uma divisão de responsabilidades [...] 
(PIAGET, 2007, p.50).

 

De acordo com Rossini (2008), pais e educadores 
precisam saber diferenciar o que é modismo e o que é essência 
na educação. Para ela a tecnologia deve estar a serviço de pais e 
professores, apenas como instrumento, nunca com a intenção 
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de substituí-lo.
Diante de tantos avanços tecnológicos e de sua grande 

acessibilidade em todas as classes sociais, tornou-se um 
enorme desafio tanto para os pais quanto para os educadores 
acompanhar esse desenvolvimento tecnológico desenfreado, 
sem esquecer que temos nas mãos seres humano e que estes 
estão em formação. E mais, que eles necessitam de uma 
educação bem mais humana em suas características de seres 
dotados de corpo, espírito, razão e diversas emoções.

Um número significativo de crianças em nossa sociedade 
vivencia em sua família experiências desestruturadas e chegam 
às escolas muito vulneráveis e muitas vezes a escola na pessoa 
de alguns professores não está disposta a acolher esta criança 
e tentar amenizar essa vulnerabilidade, buscando maneiras 
de ajudar–lhe na constituição de sua existência. Felizmente 
também temos professores que fazem a diferença na vida desse 
ser, acolhendo, estimulando, fomentando o desenvolvimento 
dos seus conhecimentos, compartilhando sua aprendizagem, 
fazendo em sua vida uma verdadeira revolução. Os exemplos 
mencionados apontam para o surgimento de marcas que ficam 
para sempre, sejam positivas ou negativas, pois seus efeitos 
funcionam como uma espécie de tatuagem na personalidade 
desse ser, por essa razão a atitude do professor, deve ser alicerçada 
no compromisso ético, social, político, e sistematicamente 
alimentada por intermédio de formações continuadas.
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Vivenciamos um tempo de conflito entre a família e a 
escola com relação à formação da criança, existe o jogo-do-
empurra que segundo Rossini a professora diz que a família não 
lhe deu boas maneiras ou a família diz que a escola não lhe deu 
boa educação. É bem mais fácil deixar que ela fique a vontade e 
faça tudo de acordo com seus desejos do que contrapor-se a ela 
e determinar limites. E neste jogo não temos vencedores e sim 
muitos perdedores, pois, todos saem perdendo principalmente 
a criança que sem culpa sofre todas as consequências da falta 
de limite no tempo adequado.

Para mais fortalecer e esclarecer aos pais que a educação 
não é responsabilidade somente da escola podemos apresentar 
o 4º artigo do (ECA) Estatuto da Criança e do Adolescente que 
afirma...

É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do Poder Público assegurar com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à liberdade e a 
convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990). 

Tanto a escola quanto a família precisam assumir 
suas funções perante a criança com muita prontidão e 
responsabilidade, exercendo seu papel que é desenvolver e 
preparar essa criança para a vida.

A família moderna tornou-se liberal por demais com a 
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criança, diante do fator sócio econômico, as mães que antes 
viviam só para o lar, hoje com o intuito de oferecer uma vida 
melhor para os filhos, decidiu entrar para o mundo do trabalho 
juntamente com os pais. Ambos, ao passarem o dia em uma 
jornada de trabalho sem muito contato com o filho ao chegarem 
a casa, muitas vezes permitem à criança ultrapassar todos os 
limites sem lhe ditar regra alguma, querendo neste momento 
recompensá-lo pelo tempo que podia estar com ela, e isso vem 
afetá-la na escola e no seu desenvolvimento como um todo.

Possivelmente devido à falta de tempo da grande maioria 
dos pais, hoje é entregue a escola toda responsabilidade 
em relação á educação dos alunos, e a família está deixando 
de cumprir com seu papel que é cuidar e educar os filhos, 
enquanto que a escola é ensinar e ambas, os preparar para a 
vida. Por mais que a escola se estimule e tenha clareza de sua 
função, jamais ela poderá substituir a família. Na educação é de 
fundamental importância que os pais assumam seu papel na 
formação integral do educando, já que muitos destes tomam os 
pais como exemplo para construir protótipo de personalidade 
e caráter para sua própria vida.

Segundo a LDB 9396/96, é na família que a criança 
construirá valores que serão incorporados ao longo da vida 
e é onde ocorre o primeiro processo de socialização que lhes 
permitirá traçar caminhos futuros. Porém é na escola que a 
criança aprenderá a ler e escrever.
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É possível constatar que a escola delega às famílias as 
dificuldades de aprendizagem das crianças. E parece que 
ninguém é responsável por não estar fazendo esse processo 
acontecer. É onde se percebe o quanto será importante a 
presença da família e que haja um relacionamento afetivo e de 
respeito mútuo para que as crianças aprendam a valorizar e a 
respeitar ambas e que estas busquem intensificar suas devidas 
responsabilidades. Já que família é a unidade dinâmica das 
relações afetivas, sociais e cognitivas e está mergulhada nas 
condições históricas, culturais e materiais de um determinado 
grupo social, ela poderá ser mais uma parceira na busca do 
cumprimento da nossa função social como escola, ajudando-
nos a alcançar as nossas metas, onde cada um fará o que lhe é 
de direito de modo que o aluno venha a desenvolver todos os 
aspectos de sua vida pessoal, profissional e assim ter o sucesso 
que lhe é devido como ser social.

Rossini (2008) descreve como função da escola e 
também da família preparar os filhos (as) e os alunos (as) para 
a vida, por meio da vida. Acrescenta ainda, que este mundo 
globalizado exige uma socialização cada vez mais intensa do ser 
humano e que pais e escolas precisam caminhar sempre lado 
a lado discutindo e construindo o que será melhor para essa 
geração de crianças e jovens com saberes tão aflorados, que 
hoje clamam por cuidado e proteção.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo serve para analisar e compreender um 
pouco da dinâmica educacional, com recortes voltados a não 
aprendizagem dos alunos. Mesmo porque, a educação não 
vem correspondendo ao que dela se espera, e está deixando a 
desejar no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, pois 
já não consegue despertar no educando o desejo de aprender, 
a escola não é mais atrativa, se é que algum dia foi.  E a família 
por sua vez, também não cumpre com sua obrigação de 
educar, acolher e cuidar dos seus pequeninos. De forma que, 
conhecer e ajudar os alunos a desenvolver suas habilidades e 
competências, principalmente quando estes apresentam de 
imediato uma dificuldade na aprendizagem formal, é a função 
primeira da escola, pois, esta tem profissionais preparados 
para desenvolver o intelectual dos educandos com relação a 
aprendizagem cognitiva, o ensinar a ler e escrever. 

O resultado deste trabalho nos revela o quanto é 
necessário que aconteça a intervenção pedagógica, respeitando 
as individualidades, porém considerando todas as variáveis 
do contexto escolar e, na medida do possível dos familiares, 
procurando ver o aluno como um todo e não apenas parte de 
um.

É acreditando que a educação pode transformar a vida de 
todo e qualquer ser humano e que este é seu principal objetivo, 
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que defendemos que para ocorrer a efetivação desse propósito 
basta apenas que a criança seja verdadeiramente estimulada e 
valorizada tanto na família como na escola.

O aluno muitas vezes necessita que o professor e sua família 
o ajudem a acreditar em si mesmo, e façam suas intervenções 
na hora certa e de maneira adequada, dizendo sim quando for 
sim, e não quando for não, de forma coerente, não somente para 
agradar e sim para ver seu crescimento pessoal e profissional. 
É nesse período de formação de personalidade que, pais e 
professores precisam ter coragem e muita responsabilidade 
para trabalhar os limites sem medo nem culpa.

Fica compreendido que para a aprendizagem acontecer 
é necessário que a motivação esteja sempre presente nas 
atividades desenvolvidas dentro ou fora da sala de aula. É preciso 
trabalhar o emocional da criança já que este interfere no seu 
processo de retenção da informação, fato este cientificamente 
comprovado via estudos da neurociência que constatou que o 
cérebro se modifica em contato com o meio em todas as fases 
da vida. 

Assim, fica evidenciada, a singularidade da importância 
da escola e família trabalharem juntas, onde uma procurará 
fortalecer a outra, porém cada uma assumindo sua verdadeira 
função. De modo que, caminhando lado a lado possam ajudar no 
desenvolvimento da aprendizagem da criança como um todo. 
É preciso que uma instituição subsidie a outra com o intuito de 
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construir uma sociedade melhor para essa geração e as demais 
que virão.

Porém é preciso que fique claro que, é responsabilidade 
dos educadores utilizarem metodologias de fixação, para que 
assim os conteúdos sejam aprendidos e guardados na memória, 
e dessa maneira ofereça condições para o educando construir 
sentido sobre o que está sendo visto em sala de aula, e que esses 
ensinamentos lhe sejam úteis no decorrer de sua existência.
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CAPÍTULO 5

BULLYING NAS ESCOLAS: UMA REALIDADE A 
SER PREVENIDA E ENFRENTADA

Benedita Nirly Ferreira Coelho1

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho bibliográfico, discute o tema Bullying 
nas escolas: uma realidade a ser prevenida e enfrentada. 

Tida como instituição social, a escola se estabelece 
como um dos principais atores no processo de aprendizagem, 
no trabalho coletivo e na interação entre os participantes 
deste contexto. Não a vemos somente como um reflexo de 
dominação, que acarreta ideais. Nem como uma entidade 
indiferente ao movimento social. Vê-se a mesma como um 
ambiente divergente, onde se mostram conflitos e contradições 
característicos das relações sociais, e onde movimentam-se 
tramas que integram histórias pessoais, coletivas e locais.

Assim todos os dias, alunos no mundo todo sofrem com 
um tipo de violência que vem muitas vezes mascarada na forma 
de “brincadeira” chamada de Bullying. Esta expressão vem 
sendo constantemente usada nos ambientes escolares para se 
referir às atitudes agressivas, hostis e até mesmo violentas que 
1 Graduanda em pedagogia pela Universidade Brasil.
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ocorrem periodicamente nas relações interpessoais de alunos 
entre si ou até mesmo nos vínculos com os professores.

Na definição de Fante (2005) bullying é um termo 
inglês que vêm da palavra bully que significa valentão, tirano, 
brigão e sinaliza comportamentos antissociais, agressivos, 
repetitivos e intencionais, praticados por uma ou mais pessoas. 
Representam-se por: atitudes ofensivas, agressão física e/
ou verbal, intimidação, exclusão, humilhação, isolamento, 
constrangimento, difamação até mesmo subtração de objetos 
das vítimas e está presente nas escolas, porém muitas delas 
negam esse tipo de comportamento em suas dependências e 
imediações 

No bullying, as hostilidades podem ser de formas verbais, 
físicas, materiais, sexuais e virtuais.

Com base nisto, a escola apresenta-se como um lugar onde 
mais ocorre esses comportamentos violentos e agressivos que 
destroem valores sociais e familiares cultivados e resguardados 
há muitas décadas 

Logo o bullying escolar tem crescentemente aumentado 
nos últimos anos e é um fenómeno que produz uma enorme 
intranquilidade nas escolas, atingindo alunos, professores, 
familiares, assim como toda a comunidade educativa. Além de 
estar sendo alvo de pesquisas de todo o mundo, em detrimento 
da incidência de sua manifestação e a crueldade dos atos 
praticados.
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Neste contexto, buscou-se realizar aqui uma pesquisa cujo 
foco e objetivo principal foi compreender este tipo de violência 
no ambiente escolar, trazendo proposições de prevenção e 
enfrentamento. Ou seja, diagnosticar, compreender, propor 
soluções, buscas de prevenções e reduções da violência.

 Para tanto usou-se pesquisa do tipo Exploratória com 
procedimento Bibliográfico na coleta de dados. De acordo 
com GIL (2002), o primeiro visa desencadear um processo de 
investigação que identifique a natureza do fenômeno estudado. 
E o segundo é o procedimento que se desenvolve tentando 
explicar um problema a partir das teorias publicadas em 
diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, enciclopédias, 
anais e meios eletrônicos. 

Baseados nesta metodologia dividimos este artigo em 
tópicos com temas para uma melhor compreensão do leitor. 
No primeiro falou-se sobre o que é o bullying, como ele se 
caracteriza, contextualizando o perfil das vítimas, agressores 
e testemunhas. Logo após trouxe-se a temática principal 
deste trabalho, que é Bullying no ambiente escolar, com as 
suas consequências. Logo em seguida mostrou-se formas de 
proposições para prevenção e enfrentamento deste mal.

Encerrando assim com as considerações final e impressões 
adquiridas através da junção do trabalho desenvolvido 
apresentando a conclusão dos dados obtidos, com comentários 
críticos acerca da pesquisa desenvolvida.
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O interesse pela pesquisa se deu através de experiência 

da própria pesquisadora em ver seus dois únicos filhos sendo 
vítimas no contexto escolar desta violência. Desencadeando 
assim problemas gravíssimos até hoje combatidos através de 
conversas e sessões de analises psicológicas. Que a fez não 
somente perceber, mais sentir na pele tal mal, através de 
comportamentos dos mesmos que vão desde a se acharem feios 
a receio de socialização. 

Diante desta problemática eminente nas escolas é 
importante que os educadores procurem ficar atentos à 
identificação de agressores e vítimas de forma que seja 
preservada a integridade física, psicológica e com garantia do 
aprendizado na sala de aula.

Assim espera-se que este trabalho possa ter continuidade, 
pois o tema é inesgotável, além de trazer desastrosas 
consequências para suas vítimas.

2 BULLYING

Insultos e agressividade nem sempre aparecem de 
maneira explícita nos comportamentos. Muitas vezes eles 
se manifestam através de implicâncias, “brincadeiras”, 
intolerância, deboches, sobretudo entre adolescentes e crianças 
onde nem sempre chega ao conhecimento dos professores ou 
pais (OLIVEIRA,2016), assim baseados nisto, logo identificamos 
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característica do bulllying.
Ele é claramente estabelecido como a prática truculenta 

e premeditada que causa angústia, dor, e sofrimento às vítimas.
O fenômeno bullying não escolhe classe social ou 

econômica, escola pública ou privada, ensino fundamental ou 
médio, área rural ou urbana (CHALITA 2008, p. 81). Para o 
mesmo autor, o fenômeno toma conta silenciosamente dos 
espaços escolares, subtraindo de suas vítimas a possibilidade 
de sonhar. 

As experiências de dor, de angústia e de humilhação, 
vividas solitariamente, deixam cicatrizes e podem trazer graves 
consequências para a vida adulta dos mesmos. 

Cidade (2008) ainda completa falando que as 
consequências deste mal, comprometem sobremodo a vida do 
indivíduo, prejudicando o convívio social, a aprendizagem, a 
saúde física e emocional das vítimas que se sentem excluídas, 
sozinha e abatidas. 

No Brasil o bullying ainda é pouco estudado e discutido, 
por conta disso não é possível obter uma visão geral do fenômeno 
para que possamos fazer uma comparação com outros países. 
O que se pode afirmar é que em relação a outros, estamos anos 
em atraso em pesquisas e estudos, consequentemente, em 
políticas públicas de prevenção e intervenção. 

A sua supremacia e gravidade levam os pesquisadores 
a investigar os fatores de proteção e risco, ligados com a 
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interrupção desse tipo de comportamento agressivo.

Um grande avanço no estudo desta temática foi no 
ano de 2012 onde foi sancionada a Lei N° 4.837, onde trouxe 
a definição de bullying como violência física ou psicológica 
intencional, que leva à agressão, humilhação, sofrimento e ao 
dano físico e moral da vítima (BATISTA,2013). De acordo com 
esta legislação qualquer pessoa pode formalizar a denúncia de 
episódio presenciados, junto à direção da escola, na Secretaria 
de Educação, Conselho Tutelar, Ministério Público ou na Polícia 
Civil.

2.1 CARACTERIZAÇÃO

O comportamento bullying pode ser caraterizado de 
várias formas sendo que todas aversivas e prejudiciais ao 
psiquismo da vítima. 

De acordo com Dourado (2011), são elas; forma verbal 
que vêm através de insultos, ofensas, xingamentos, gozações, 
apelidos e zoações; forma física e material através de bater, 
espancar, chutar, empurrar, ferir, beliscar, roubar, furtar 
ou destruir os pertences e atirar objetos na vítima; forma 
psicológica e moral como irritação, humilhação, exclusão, 
ignorar, desprezar ou fazer pouco caso, discriminar, aterrorizar 
e ameaçar, chantagear e intimidar, tiranizar, dominar, perseguir, 
difamar, passar bilhetes e desenhos entre os colegas de caráter 
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ofensivo, fazer intrigas, fofocas ou intrigas; forma sexual onde 
vêm mascarado de  abuso, violação do corpo ou assédio; forma 
virtual: usar a internet para caluniar, maltratar entre outras 
atitudes já descritas contra o próximo 

A forma virtual é o chamado Cyberbullying, ou seja, 
um tipo de Bullying que se insere na rede de internet em que 
a disseminação dos insultos e agressões ocorre de maneira 
instantânea, envolvendo muitas pessoas em pouco tempo. 
Realiza-se por meio de mensagens ameaçadoras de correio 
eletrônico, torpedos com textos e fotos constrangedoras e sites 
de relacionamento, sempre anonimamente.

Para Fante (2005), esta forma de violência mesmo sendo 
praticada entre os estudantes fora da escola, se torna mais 
perigosa e destrutível, pois usa a tecnologia a seu favor, dando 
nova cara ao problema 

Contudo, a forma mais usual continua sendo a prática de 
insultos verbais dentro do ambiente escolar. Muitos professores 
não percebem, mas um simples apelido, mesmo que falado 
de modo carinhoso, pode gerar o início de uma brincadeira 
desagradável que perturba a criança psicologicamente. 

Logo segundo Batista (2013), vemos que o bullying é 
diferente de uma brincadeira simples e inocente, pois viola o 
direito à integridade psicológica e física daqueles que sofrem 
com esse tipo de violência.

Segundo Lins (2010) apud Martinez (2011), a vítima 
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pode ter prejuízos na formação de sua personalidade, nas suas 
relações profissionais, constituição de família e educação dos 
filhos. 

Já Fantes (2005) ,diz que a depender da intensidade do 
sofrimento que a vítima vive, ela poderá desenvolver reações 
intrapsíquicas, ou seja, de dentro da mente, com sintomas 
de natureza psicossomática, tais como: micção noturna, 
taquicardia, sudorese, dor de cabeça, insônia, dores no 
estômago, bloqueio dos pensamentos e do raciocínio, ansiedade, 
estresse e depressão, pensamentos de vingança e suicídio, bem 
como reações extra psíquicas, expressas por agressividade, 
impulsividade, hiperatividade e abuso de substâncias químicas

Os agressores geralmente são pessoas que têm pouca 
empatia, vem de famílias desestruturadas, onde o relacionamento 
afetivo entre seus membros tende a ser escasso ou precário. 
Por outro lado, o alvo dos agressores geralmente são pessoas 
pouco sociáveis, com baixa ou nenhuma capacidade de reação 
ou de fazer cessar os atos prejudiciais contra si e possuem forte 
sentimento de insegurança, o que os impede de solicitar ajuda.

2.2 AGRESSORES, VÍTIMAS E TESTEMUNHAS

Segundo Martinez (2011), os agressores que praticam 
bullying são chamados de bullies. Ainda este mesmo autor, 
escolhem os indivíduos que estão em desigualdade de poder, 
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seja por situação socioeconômica, faixa etária ou porte físico. 
Muitos bullies se comportam assim por uma clara ausência de 
limites em seus processos educacionais no contexto familiar.

Estes também são tipicamente populares e tende a 
envolver-se em uma variedade de comportamentos 
antissociais e não têm limites. O fim para o bully é a 
destruição do outro, querem medir força e sempre 
ganhar, além de terem a impressão de nunca serão 
punidos (OLIVEIRA,2016 p.26).

Suas características principais são: agressividade, 
pouco empáticos, ficam chateados facilmente e são vingativos 
(VIEIRA,2013).

As vítimas do bullying é o indivíduo que mais sofre nessa 
relação agressiva. O perfil desses alvos, de acordo com Gabriel 
Chalita (2008), é o de pessoas inseguras, retraídas e de baixa 
autoestima, pouco sociáveis, e não pedem ajuda por acharem 
que merecem passar por tal sofrimento, com isso, a dor e a 
angústia são prolongados pela falta de intervenção 

Para Pereira (2005) as vítimas muitas vezes não falam 
da violência que estão sofrendo por medo de represaria e por 
vergonha, e até mesmo por não confiar que as pessoas podem 
ajudar. Com isso muitas vezes manifestam o pensamento 
de vingança e até de suicídio, comportamentos agressivos e 
violentos que prejudicam a si mesmo e a toda sociedade.

Existem vítimas típicas:
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...que são os alunos que apresentam pouca ou 
nenhuma habilidade de socialização, são tímidas ou 
reservadas não conseguindo reagir às provocações 
e agressões dirigidas a elas. Normalmente são 
mais frágeis fisicamente, apresentando deficiência 
de coordenação motora, extrema sensibilidade, 
passividade, submissão, insegurança, baixa 
autoestima, dificuldades de aprendizagem, 
ansiedade e aspectos depressivos. Podem ser aquelas 
que apresentam alguma diferença que as destaca dos 
outros como: são gordinhas ou muito magras, altas 
ou baixas demais; são de raça, cor, credo, condição 
socioeconômica ou opção sexual diferentes. Enfim, 
qualquer coisa que as diferencie, fugindo dos padrões 
impostos por um determinado grupo ou indivíduo, 
pode ser motivo (sempre injustificável) para ser 
escolhida como alvo das agressões (LINS,2010, p.7 
apud MARTINES,2011).

 E provocadas;

...que são aquelas capazes de despertar em seus 
colegas reações agressivas contra si mesmas e com 
as quais não consegue lidar com eficiência. Brigam 
ou discutem quando são insultadas ou atacadas, 
mas, de maneira ineficaz exacerbando ainda mais as 
agressões dos outros. As vítimas provocadoras são 
as que chamamos de “gênio ruim”. (LINS,2010, p.7 
apud MARTINES,2011)

Com o passar do tempo os pais e os professores começam 
a perceber algumas mudanças no comportamento das vítimas, 
pois passam a exteriorizar, mesmo sem querer, um sofrimento 
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que vem causando danos internos, através do baixo rendimento 
escolar como por exemplo.

Já os espectadores, são os envolvidos no fenômeno, 
também chamados de testemunhas. É o aluno que não sofre, 
nem pratica o bullying, mas presencia e não interfere e nem 
acolhe a dor das vítimas. Muitas vezes o desempenho escolar 
destes, pode cair, pois as atenções deles passam a ser dirigida 
para as atitudes agressivas praticadas e sofridas por seus colegas. 
O fato de testemunhar o bullying é um grande fator de risco 
para o descontentamento destes espectadores com a escola, já 
que compromete o desenvolvimento académico e social.

3 O BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR

A escola tem como função estimular o desenvolvimento 
das aptidões, da aprendizagem e da formação de cidadãos 
que se tornem aptos a conviver em sociedade. Mas a rotina 
de agressões e violência no ambiente escolar tem se mostrado 
cada vez mais presente (MARTINEZ,2011).

Assim o bullying escolar surgiu como um novo conceito 
que designa o fenômeno de maus tratos e de intimidação entre 
crianças no contexto escolar.

O primeiro pesquisador que percebeu este mal foi o 
professor Dan Olweus. Seus estudos realizados entre 1978 
a 1993 na Noruega, tiveram grande repercussão. Porém, o 
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governo daquele País só foi abrir os olhos para essa violência 
institucional após o suicídio de três crianças entre 10 e 14 anos, 
influenciados por atos de maus tratos dos colegas. A partir 
desse fato, realizou-se a Campanha Anti- Bullying nas escolas 
em escala nacional (QUINTANILHA ,2011). 

Para Fante (2005);

O comportamento violento nas escolas é hoje 
o fenômeno social mais complexo e difícil de 
compreender, por afeta a sociedade como um todo, 
atingindo diretamente as crianças de todas as idades, 
em todas as escolas do país e do mundo (FANTE, 
2005, p.21).

Na sala de aula observam-se mais agressões verbais 
(ofensas e alcunhas), bem como a discriminação de algum colega, 
impedindo-o de participar em determinadas tarefas escolares. 
Nessas condições, ir para a escola torna-se quase uma tortura 
para esses alunos. Para Martinez (2011), as consequências do 
bullying são devastadoras em todos os sentidos, como viu na 
prática, pois afetam os envolvidos em todos os níveis, sendo a 
vítima a que tem maior probabilidade de continuar sofrendo 
seus efeitos pelo resto da vida.

Neste contexto o papel do professor diante dos alunos 
se compara com o dos pais em casa. É por sua observação e o 
contato direto com eles que o bullying pode ser detectado, ou pelo 
menos podem surgir suspeitas e, através destas, descobertas. 
Percebemos assim, o quão importante é o papel do professor 
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na construção de uma escola com respeito e harmonia. Porém 
apesar disto ainda há escolas que não aceitam e nem reconhece 
a existência do bullying nos seus ambientes, o que torna muito 
mais difícil seu controle e seu combate tornando assim os 
profissionais despreparados. 

Logo concordamos com Morin (2000), quando nos diz 
que para reformarmos a escola, devemos reformar as mentes 
dos educadores. 

Cabe aos professores e escola como um todo a promover 
ações que possam assegurar uma melhor qualidade de vida 
dentro do ambiente escolar, para que desta forma, exista a 
possibilidade de uma formação educacional eficiente e provida 
de êxitos.

4 FORMAS DE PREVENÇÃO E EMFRETAMENTO

Enfrentar a questão do bullying/violência, atualmente, é 
indispensável para que se garanta que a escola seja um lugar 
de troca de conhecimentos, de disseminação de valores e de 
construção da cidadania. Para que este combate seja eficaz e 
seguro é fundamental a participação de pais e professores.

O aluno deve ser encorajado a enfrentar o problema, 
participar de grupos sociais e ser incentivado a comunicar a 
alguém caso sofra alguma agressão ou mesmo presencie atos 
de violência. Já em relação aos educadores é preciso que sejam 
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treinados para que possam identificar o bullying, aprender 
a lidar com os alunos envolvidos no processo e dar o devido 
encaminhamento quando necessário aos profissionais da saúde 
(ALMEIDA et al., 2000) apud (MARTINEZ,2011).

 Já Neto (2011) aconselha que desde o primeiro dia de aula 
os educadores: avisem aos alunos que não será tolerado Bullying, 
promovam debates nas salas de aulas, estimulem as pesquisas 
sobre o tema, promovam reuniões, facultem a oportunidade de 
que os próprios alunos criem regras. Outra decisão importante 
é quando ocorrer alguma situação de Bullying, procurem lidar 
com ela diretamente, investigando os fatos, conversando com 
autores e alvos.

Pereira (2005) propõe fases para possíveis intervenções 
que são eles;

“1) projeto educativo da escola, comunicação 
interescolar e envolvimento da comunidade 
educativa;2) sensibilização da formação dos 
docentes, conselho executivo, inclusão de Bullying: 
Práticas, prevenção e intervenção dos professores de 
um agrupamento 3) monitorização dos recreios; 4) 
encaminhamento e acompanhamento de crianças 
vítimas e agressoras (PEREIRA,20051p.26) ”

Carvalho (2010) apud Vieira (2013) lista algumas 
atividades ao nível da escola, dos professores e outros 
profissionais, pais e encarregados de educação, para combater 
e prevenir situações de bullying na escola que são; o combate à 
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discriminação, apoio às vítimas, responsabilização dos alunos 
agressores envolvidos, estabelecimento de regras anti-bullying, 
presentes no regulamento interno, promoção de parcerias 
com técnicos e pessoas que possam trabalhar na diminuição 
e prevenção do bullying escolar, trabalhar com os alunos 
atividades que promovam a diminuição de comportamentos 
agressivos.

Assim segundo Dourado (2011), vemos que é importante 
uma reflexão com eles sobre como deveria ser uma escola onde 
todos se sentissem felizes, seguros e respeitados. Essa dica 
segundo este autor, é válida, tanto para profissionais de escolas 
públicas quanto para privados, pois o bullying ocorre em ambos 
e independe da classe social.

Portanto a escola não pode ficar indiferente ao bulling e 
nem banalizar os fatos, como se fosse apenas uma “brincadeira” 
e, nesse caso, é importante que se trabalhem no contexto 
escolar temas como bullying, agressividade, violência dando 
oportunidades aos alunos de discutirem o assunto, falar de 
suas experiências.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O bullying escolar tem sido considerado nos últimos 
tempos um fenômeno preocupante para profissionais da 
Educação pelas consequências pessoais e sociais que produz, 
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gerando instabilidade na convivência interpessoal, dor e 
sofrimento às pessoas envolvidas.

Assim os achados deste estudo mostram como esta 
violência tem se tornado um problema de grande abrangência. 
Percebeu-se que é uma ameaça para a formação ética e moral.

Para Silva (2010) identificar precocemente este fenômeno 
por pais e professores é de suma importância. Já que as crianças 
normalmente não relatam o sofrimento ou constrangimento 
vivenciado na escola, por medo até de represálias ou vergonha. 
Diante disso a observação dos pais sobre o comportamento dos 
filhos é fundamental, assim como um diálogo honesto entre 
eles (MARTINEZ,2011).

Para Oliveira (2016), acabar de uma vez com o bullying 
pode parecer uma utopia, em uma sociedade baseada no capital 
e que só pensa em si. Onde a visão de que o “ter” prevalece ao 
“ser”. Mas é um desafio que nos leva a ansiar por um mundo 
melhor e uma sociedade mais justa. E isso só poderá ser 
conseguido quando nenhuma vítima do bullying se esconder 
por trás de suas lágrimas, de seu sofrimento e de seu silêncio.

Assim Vieira (2013), acredita-se que seria importante 
realizar um estudo mais aprofundado junto às escolas para 
observarmos de perto a prática dos professores na prevenção e 
intervenção no bullying escolar.

Indica-se também através deste estudo que as escolas 
se mobilizem com relação ao tema, buscando mostrar aos 
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estudantes a importância da convivência com as diferenças 
e a necessidade de respeitar ao próximo, preparando-o para 
a sociedade e de ajudar os professores no esclarecimento do 
fenômeno. Também se concordou com OLIVEIRA (2016) quando 
diz que é fundamental oferecer o suporte necessário para que 
a segurança tome o lugar da incerteza, e, assim, os professores 
possam trabalhar com seus alunos a melhor maneira de se 
diminuir a violência, para que a escola não seja uma passagem 
tão difícil para a criança.

Ou seja, diante destes fatos faz-se necessário que a escola 
esteja preparada para desenvolver projetos que supram, ou que 
ao menos tentem suprir a ausência de limites e boa educação 
familiar, para que dessa forma a escola seja a referência não só 
educacional, mas norteadoras de princípios dignos e humanos.

Como a maioria das vítimas fica em silêncio, é necessário 
ficarmos atentos à alguns sinais, pois o bullying acontece entre 
jovens e crianças de todas as classes sociais, e escolas.
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CAPÍTULO 6

UM ESTUDO DO CONTEÚDO DE RAZÃO 
ÁUREA EM LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Felipe Silva Azevedo1

1 INTRODUÇÃO

A Matemática vem sendo construída ao longo de muitos 
anos, desde o homem primitivo que se centrava na ideia de 
número e no processo de contagem, até os dias atuais com todo 
o aparato tecnológico que a sociedade moderna dispõe. 

O desenvolvimento do conhecimento matemático se deu 
ao logo dos anos, tanto pela necessidade cotidiana de se efetuar 
medidas e contagens mais extensas, quanto pelos homens que 
se dedicaram a estudar e desvendar os mistérios naturais que 
apareciam. Alguns Axiomas e Teoremas que foram propostos a 
milhares de anos ainda hoje se mantêm válidos e úteis e, assim, 
a Matemática continua a desenvolver-se permanentemente.

Este estudo volta-se para um assunto que é considerado 
como um mistério da Matemática, o número de ouro, que vem 
sendo estudado desde as primeiras civilizações com destaque 
1 Graduado: Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Estadual do Ceará- UECE, 
Pós Graduado: Direito Militar pela Faculdade Ateneu e Funcionário Público Militar- PMCE. 
E-mail: felipe1989azevedo@gmail.com.
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às formas harmoniosas que proporciona, podendo ser utilizado 
na arte, na arquitetura e, ainda, podendo ser encontrado na 
natureza.

O surgimento do número de ouro ocorreu a partir da 
ideia de dividir um segmento AB em duas partes, partindo-se 
do conhecimento de que existem infinitas formas de fazê-la.

A representação da Razão Áurea é feita por um 
número irracional que tem valor aproximado de 1,618 o qual 
é considerado como o símbolo da harmonia com a natureza, 
arquitetura, música e arte, sendo para muitos, a Razão Áurea, 
a mais importante. Para que se possa ter uma ideia, indícios 
demonstram que os egípcios já conheciam esse número, visto 
que a razão entre os segmentos de reta da Pirâmide de Khéops 
resultam na Razão Áurea.

Assim, pelas curiosidades e estudos que envolvem o 
número de ouro, inúmeras pesquisas têm sido realizadas sobre 
sua aplicação em sala de aula como uma forma de motivar 
os alunos no ensino de Geometria. Pesquisas de Garcia et al. 
(2004), Carvalho (2009) e Martins (2008), demonstram a 
utilização desse assunto na sala de aula da educação básica 
como um meio de despertar o interesse dos alunos para as 
aulas de Geometria, destacando, inclusive, o uso de softwares 
educacionais nesse processo.

O estudo do número de ouro se apresenta de forma 
intrigante ao longo dos anos, o início do estudo desse número 
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se deu na Matemática, contudo foi se expandindo e alcançando 
diversas áreas de estudos, por exemplo, com aplicações na 
arquitetura. A Razão Áurea pode ser encontrada não só em 
fenômenos naturais, mas também em uma variedade de objetos 
feitos pelo homem e em obras de arte.

Este estudo se justifica para que se possa compreender 
como o número de ouro vem sendo tratado na educação básica, 
verificando em livros didáticos de Matemática do Ensino 
Fundamental a abordagem feita pelos autores, podendo-se 
averiguar como o assunto é tratado nesse período escolar.

Analisar a utilização de recursos metodológicos com 
a pretensão de aperfeiçoar o ensino e a aprendizagem de 
nossos estudantes é importante, assim se faz necessárias 
experiências inovadoras, para que esses recursos possam ser 
bem compreendidos assim como bem aplicados no ensino de 
Matemática.

Para direcionamento do estudo o seguinte questionamento 
foi levantado: Como é apresentado o conteúdo de Razão 
Áurea em alguns livros didáticos de Matemática do Ensino 
Fundamental?

Nesse contexto, o trabalho tem o intuito de analisar 
o conteúdo de Razão Áurea em alguns livros didáticos 
de Matemática do Ensino Fundamental. Para facilitar o 
desenvolvimento da pesquisa considera-se como objetivos 
específicos: descrever sobre a história do número de ouro, 
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destacando sua importância para o desenvolvimento da 
Matemática; averiguar a Matemática presente no número de 
ouro; descrever a importância do livro didático e a avaliação 
PNLD para o ensino de Matemática; e analisar algumas coleções 
de livro didático em relação a presença da Razão Áurea.

Como metodologia utilizou-se uma pesquisa bibliográfica, 
que segundo Gil (2007) é desenvolvida a partir de material 
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 
científicos. A pesquisa foi feita em livros, revistas, artigos e sites 
relacionados ao assunto, bem como uma análise de conteúdo, 
que consiste em uma técnica que possibilita ao pesquisador 
ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados 
coletados em seu estudo. 

Para melhor entendimento do leitor acerca do assunto 
aqui tratado, este estudo está dividido em quatro capítulos. 
No primeiro capítulo tem-se um estudo acerca da história da 
Razão Áurea e sua importância para o desenvolvimento da 
Matemática, apoiando-se em autores como Eves (2005), Lívio 
(2011), além de Garcia et al. (2004), Carvalho (2009), Sousa 
Neto (2013) e Martins (2008). 

No segundo capítulo tem-se uma abordagem acerca 
da Matemática presente na Razão Áurea. O terceiro capítulo 
faz um estudo acerca da importância dos livros didáticos de 
Matemática, destacando a avaliação PNLD. 

No quarto capítulo tem-se o tema central deste estudo 
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que é a análise de alguns livros didáticos em relação à presença 
da Razão Áurea no Ensino Fundamental, neste capítulo tem-se 
a metodologia utilizada para desenvolvimento desta pesquisa, 
descrevendo o caminho percorrido para que se pudesse analisar 
os dados, bem como analisa-se os dados coletados para este 
estudo, discutindo-se os resultados. 

2 UM POUCO DE HISTÓRIA: A IMPORTÂNCIA DA 
RAZÃO ÁUREA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
MATEMÁTICA

Neste capítulo faz-se um estudo acerca da Razão Áurea 
em um contexto histórico, relacionando sua importância para 
o desenvolvimento da Matemática. Inicialmente, descreve-se 
a sua história, como surgiu, quem foram os matemáticos que 
contribuíram para seu estudo e quais foram essas contribuições. 
A sua presença no decorrer da história da humanidade é 
destacada.

Logo em seguida, faz-se um estudo acerca das aplicações 
da Razão Áurea, destacando sua presença na natureza, na 
arquitetura e na arte, demonstrando-a como uma proporção 
harmônica e perfeita.

	 2.1	HISTÓRIA
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Para se falar acerca da história do número de ouro faz-
se importante destacar o surgimento da Matemática, que era 
utilizada, basicamente, para o controle nos povos primitivos, 
contagem dos dias, sistemas de pesos e medidas nas colheitas, 
enfim, para fins de mensuração prática. De acordo com Eves 
(2005) a Matemática teve origem em alguns povos do Oriente 
Antigo, sendo utilizada como uma ciência prática para assistir 
a atividades ligadas à agricultura e à engenharia. Dentre os 
principais povos do Oriente Médio que influenciaram na 
evolução da Matemática cita-se os babilônicos e os egípcios.

De acordo com Eves (2005), os babilônicos são 
considerados como grandes matemáticos, sua Matemática era 
mais avançada do que a dos povos que viveram no mesmo 
período, podendo ser justificado pelo seu intenso comércio. 
Na Geometria, os babilônicos são conhecidos pelos cálculos 
de áreas, as regras gerais da área do retângulo, da área do 
triângulo retângulo, do volume de um paralelepípedo reto-
retângulo e, mais geralmente, do volume de um prisma reto de 
base trapeizodal. Na Álgebra, os babilônicos eram considerados 
como construtores de tábuas, calculistas extremamente hábeis, 
possuindo maior destaque nessa área que em Geometria. 

No que diz respeito aos egípcios é possível dizer 
que trouxeram grandes contribuições para a Matemática, 
principalmente para o sistema numérico. Na Geometria, os 
egípcios contribuíram também para o entendimento da Razão 
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Áurea, visto que suas pirâmides eram construídas com base 
em cálculos matemáticos, devendo-se destacar o cálculo do 
seqt2, em que, de acordo com Eves (2005) os egípcios mediam a 
inclinação de uma face da pirâmide pela razão entre o percurso 
e a elevação, ou seja, o afastamento da face oblíqua da vertical 
para cada unidade de altura.

Assim, a história do número é contada há quatro mil 
anos, a partir da construção das pirâmides de Gizé, no Egito, 
utilizando-se a Razão Áurea. As pirâmides de Khéops, conforme 
Figura 1, apresenta a razão entre a altura de uma face e a metade 
do lado da base, igual ao número de ouro, ou seja, 1618. 

 

Figura 1 - A pirâmide de Khéops, em Gisé.
Fonte: riwersun-math.blogspot.com

De acordo com Lívio (2011), a Razão Áurea parece está 
presente na arquitetura e nos documentos egípcios, o que 
evidencia que eles já conheciam esse número. Pois ele tanto 
2 Também chamado de Seked, é o que hoje chamamos de inclinação de uma parede.

Felipe Silva Azevedo | 193



194 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

aparece na razão das dimensões da Grande Pirâmide, bem 
como na razão de seus documentos históricos, como o Papiro 
de Rhind.

O Papiro de Rhind (Egípcio) ou Ahmes é também 
considerado outro exemplo do número de ouro. Elaborado 
por volta do ano de 1650 a.C., o Papiro de Rhind encontra-
se no museu Britânico. Em suas medidas de 5,5 metros de 
comprimento por 0,32 metros de largura, ele guarda um texto 
matemático com 85 problemas em escrita hierática pelo escriba 
Ahmes, acreditando-se ser o número de ouro. 

Figura 2 - Papiro de Rhind (Egípcio) ou Ahmes 
(Museu Britânico) Fonte: www.matematica.br

O Parthenon Grego, também conhecido como Templo das 
Virgens, foi arquitetado por Fídias e construído entre os anos 
de 447 e 433 a.C. na cidade de Atenas, capital do Egito. Nesta 
obra também contém a Razão Áurea no retângulo que pode 
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ser observado na fachada, dando um exemplo de harmonia e 
beleza, sendo possível perceber na Figura 3:

Figura 3 - Parthenon Grego
Fonte: www.educ.fc.ul.pt

Lívio (2011) ressalta que existe uma grande divergência 
entre os autores do Parthenon ter sido ou não construído a partir 
da Razão Áurea, acreditando que pode ter de fato acontecido, 
todavia, não é um fator certo. De acordo com o autor, a primeira 
definição acerca do número de ouro ocorreu por volta de 300 
a.C. por Euclides de Alexandria3, que definiu uma proporção 
derivada da simples divisão de uma linha que chamou de 
“razão extrema e média”, em seu cálculo encontrou o número 
que nunca termina e nunca se repete: 1,6180339887... 

Para encontrar esse número, de acordo com Bez (1997), 

3 Euclides de Alexandria (360 a.C. — 295 a.C.) foi um professor, matemático platônico e escritor de origem 
desconhecida, criador da famosa Geometria euclidiana: o espaço euclidiano, imutável, simétrico e geométrico, 
metáfora do saber na antiguidade clássica, que se manteve incólume no pensamento matemático medieval e 
renascentista, pois somente nos tempos modernos puderam ser construídos modelos de Geometrias não-
euclidianas. Uma de suas obras mais conhecidas é Os elementos, refere-se de um tratado matemático e geométrico 
consistindo de 13 livros escrito pelo matemático grego Euclides em Alexandria por volta de 300 A.C. (GARCIA e 
LIMA, 2009).
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Euclides fez uma construção geométrica, em que determinou 
o ponto que o segmento era seccionado na razão desejada. 
Destaca-se que Euclides propôs o número áureo contido em 
sua obra os elementos em seu Livro II, Teorema 114.

Ressalta-se que a descoberta desse número instaurou 
uma verdadeira crise filosófica. Os pitagóricos acreditavam que 
a existência desse número era tão horrível que devia representar 
algum tipo de erro cósmico, algo que deveria ser suprimido e 
guardado em segredo. 

Pitágoras foi um dos primeiros homens a compreender os 
números como entidades abstratas que existem por si mesmos. 
De acordo com Lívio (2011) aparentemente os pitagóricos 
utilizavam o pentagrama (estrela de cinco pontas) como 
símbolo de sua irmandade e a chamavam de saúde. Deve-se 
destacar, com base no autor, que o pentágono regular também 
possui estreita relação com o pentagrama, se forem traçadas 
diagonais em todos os seus vértices obtém-se um pentagrama. 

Pitágoras nasceu por volta de 570 a.C. na Ilha de 
Samos, foi de grande importância para o desenvolvimento da 
Matemática. Dedicava-se ao estudo dos números, assim como 
o da filosofia e religião, ele foi fundamental na construção da 
base dos conhecimentos geométricos. Segundo Lívio (2011), 
sua influência era tão grande que alguns de seus discípulos 
formaram uma sociedade secreta, assim ficando conhecidos 
4 Cortar a reta dada, de modo a o retângulo contido pela inteira e por um dos segmentos ser igual ao quadrado 
sobre o segmento restante. (BICUDO, 2009).
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como os pitagóricos.  Usavam o pentagrama como o símbolo 
de sua irmandade. 

Segundo Lanna (2013), estudando a relação existente 
entre o lado e a diagonal do pentágono, os pitagóricos chegaram 
numa proporção geométrica, uma razão, a qual resultava um 
número nunca visto antes, o mais importante ainda é que 
esse número não tinha fim, e que não figurava dentre os já 
conhecidos números inteiros.

  A escola pitagórica, por Hipasos de Metaponto, estava a 
descobrir a Razão Áurea. Tem-se que um número que não pode 
ser representado por uma razão entre dois inteiros é chamado 
número irracional, assim simultaneamente à descoberta de que 
a Razão Áurea é um número irracional, ocorreu a descoberta 
da incomensurabilidade. 

Entende-se por comensurabilidade, de acordo com 
Paterlini e Azevedo (2004), quando a razão entre dois segmentos 
consiste em um número racional, assim, é possível dizer que 
a incomensurabilidade trata-se da razão entre dois segmentos 
que resulte em um número irracional. Os pitagóricos não 
adotavam ainda essa nomenclatura de número irracional, 
mencionavam a incomensurabilidade entre duas grandezas, 
ou seja, a impossibilidade de sua razão ser expressa por um 
número racional. Assim, a descoberta da incomensurabilidade 
é atribuída aos pitagóricos, conforme destaca Silva (2007, p. 
33):
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Uma descoberta em particular, atribuída aos 
pitagóricos, constituiu-se numa das mais importantes 
descobertas Matemáticas daquela época – e talvez de 
qualquer época -: a das grandezas incomensuráveis. 
Eles descobriram que a média proporcional, ou 
geométrica, entre a unidade e o seu dobro – isto é 
– o x tal que 1/x = x/2 – não podia ser expressa em 
termos dessa unidade. 

Assim, tem-se a incomensurabilidade entre duas 
grandezas, ou seja, sua razão expressa por um número irracional. 
O número de ouro, como apresentado surgiu com os estudos 
da escola pitagórica, contudo foi de grande relevância para o 
estudo de outros matemáticos, até mesmo dentre estudiosos de 
áreas diversas. 

A Figura 4 representa a estrela Pentagonal a qual foi 
construída pelos Pitagóricos fazendo uso da Razão Áurea:

Figura 4 - Pentagrama
Fonte: www.revistauniversomaconico.com.br

Os Pitagóricos quando concluíram a existência da razão 
entre o lado do pentágono regular estrelado e o lado do pentágono 
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regular inscritos em uma circunferência, ficaram surpresos, 
denominando de incomensurabilidade, comparando-se à lógica 
até então conhecida por eles.  O número de ouro foi o primeiro 
número irracional que passou a existir. Lívio (2011, p. 13) acerca 
do fascinante número de ouro explana:

Suponha que eu lhe pergunte: o que o encantador 
arranjo de pétalas numa rosa vermelha, o famoso 
quadro “O Sacramento da Última Ceia”, de Salvador 
Dali, as magníficas conchas espirais de moluscos e 
a procriação de coelhos tem em comum? É difícil de 
acreditar, mas esses exemplos bem díspares têm em 
comum um certo número, ou proporção geométrica, 
conhecido desde a antiguidade, um número que no 
século XIX recebeu o título honorífico de “Número 
Áureo”, “Razão Áurea” e “Seção Áurea”. Um livro 
publicado na Itália no começo do século XVI chegou 
a chamar essa razão de “Proporção Divina”.

Platão5, de acordo com Lívio (2011), se dedicou a analisar 
a origem e os mecanismos do cosmo, utilizando-se de cinco 
sólidos: tetaedro, cubo, octaedro, dodecaedro e o icosaedro:

Figura 5 – Cinco sólidos platônicos
Fonte: www.educ.fc.ul.pt

5 Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e 
fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. 
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Vale ressaltar que o dodecaedro tem suas faces 
pentagonais fortemente relacionadas à Razão Áurea, Boyer 
(1996) afirma que esse sólido era o mais respeitado pelos 
pitagóricos, enquanto Platão o considerava como símbolo do 
universo, para ele o dodecaedro era o que Deus usou para 
ornamentar as constelações de todo o céu, ele o atribuía ao 
universo como um todo. 

Destaca-se que os sólidos de Platão também estão 
relacionados á Razão Áurea, segundo Lívio (2011) provavelmente 
o interesse grego por essa proporção começou com tentativas 
de construir figuras planas e sólidas desses tipos. Acerca do 
assunto, Huntley (1985, p. 36) disserta:

Um outro fato familiar a escola de Pitágoras era que 
há cinco, e somente cinco sólidos convexos regulares 
que podem, cada um, ser circunscrito por uma 
esfera: o tetraedro, o cubo, o octaedro, o icosaedro 
e o dodecaedro. Um gosto pelos “mistérios” levou 
os gregos antigos a atribuir um significado especial 
ao último deles: suas doze facetas regulares 
correspondiam aos doze signos do zodíaco. Era 
um símbolo do universo. Mais que isso, cada face 
pentagonal, associada à divisão áurea, era de um 
interesse especial para os pitagóricos. O ponto de 
intersecção P divide cada uma delas na proporção 
áurea. 

A relação entre o dodecaedro e a Razão Áurea pode ser 
percebida quando são traçadas as diagonais de uma de suas 
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os gregos antigos a atribuir um significado especial 
ao último deles: suas doze facetas regulares 
correspondiam aos doze signos do zodíaco. Era 
um símbolo do universo. Mais que isso, cada face 
pentagonal, associada à divisão áurea, era de um 
interesse especial para os pitagóricos. O ponto de 
intersecção P divide cada uma delas na proporção 
áurea. 

A relação entre o dodecaedro e a Razão Áurea pode ser 
percebida quando são traçadas as diagonais de uma de suas 
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faces e obtém-se a estrela de cinco pontas, o pentagrama. 
Nesse contexto, o número de ouro vem sendo estudado 

durante há muito tempo, contando com o fascínio das mais 
diversas áreas, todavia, faz-se imprescindível falar de Leonardo 
de Pisa, também conhecido como Leonardo Fibonacci, que 
trouxe grandes contribuições para o entendimento do número 
de ouro.

Fibonacci é como ficou conhecido Leonardo de Pisa 
um matemático italiano nascido por volta de 1175, sendo este 
apelido lhe dado em relação à sua filiação, Filho de Bonaccio. 
O matemático ficou famoso por sua obra Liber Abaci, (livro do 
Ábaco) escrita em 1202, que foi de grande importância para o 
desenvolvimento da Matemática, considerando que foi a partir 
dessa obra que os números indu-arábicos ficaram conhecidos 
na Europa. (BELUSSI et al., 2008).

Todavia, também foi de grande importância para o 
número de ouro, com a chamada sequência de Fibonacci, que 
foi expressa através de um problema envolvendo coelhos, de 
forma resumida, tem-se que o número de pares de coelhos em 
determinado mês, é a soma dos pares de coelhos existentes nos 
dois meses anteriores a este, matematicamente falando pode-
se expressar a sequência de Fibonacci na seguinte expressão: Fn 
= Fn-1+Fn-2.
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Figura 6 – Problema do coelho na sequência de Fibonacci
Fonte: Elaborado pelo autor.

Acerca da importância da sequência de Fibonacci, Lívio 
(2011, p. 117) disserta que:

O nome de Fibonacci é tão famoso hoje porque a 
sequência de Fibonacci está longe de ficar limitada 
à reprodução de coelhos. [...] Encontraremos 
a sequência de Fibonacci em uma variedade 
inacreditável de fenômenos aparentemente sem 
relação. 

Boyer (1996) afirma que a obra de Fibonacci exerceu 
grande importância para a Matemática, principalmente no que 
diz respeito à transmissão do sistema de numeração hindu-
arábico nas camadas cultas da Europa:

O Liber abaci trata muito mais de números que 
de Geometria. Descreve primeiro as “nove cifras 
indianas” juntamente com o símbolo 0, chamado 
zephirum em árabe. Incidentalmente e de zephirum 
e suas variantes que derivam nossas palavras “cifra” 
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e “zero”. [...] Sem dúvida o problema no Liber 
abaci que mais inspirou aos futuros matemáticos 
foi o seguinte: ‘Quantos pares de coelhos serão 
produzidos num ano, começando com um só par, 
se em cada mês cada par gera um novo par que se 
torna produtivo a partir do segundo mês?’ (BOYER, 
1996 p. 174).

No que diz respeito à Razão Áurea, encontra-se ligação 
direta da sequência de Fibonacci, de acordo com Lívio (2011, p. 
115):

O papel de Fibonacci na história da Razão Áurea é 
realmente fascinante. Por um lado, nos problemas 
em que usava conscientemente a Razão Áurea, 
foi responsável por um progresso significativo, 
mas não espetacular. Por outro, simplesmente 
formulando um problema que, em princípio, 
nada tinha a ver com a Razão Áurea, ele expandiu 
drasticamente o escopo da Razão Áurea e de suas 
aplicações. As contribuições diretas de Fibonacci 
para a literatura da Razão Áurea aparecem no livro 
pequeno sobre Geometria, Práctica Geometriae 
“Prática de Geometria”, que foi publicado em 1223, 
ele apresentou novos métodos para o cálculo da 
diagonal e da área do pentágono, cálculos dos lados 
do pentágono e do decágono a partir do diâmetro 
do círculo inscrito e do circunscrito, e computações 
de volumes e do dodecaedro e do icosaedro, todos 
os quais estão intimamente ligados à Razão Áurea.

Deve-se entender que a sequência de Fibonacci trata-se de 
uma sequência infinita em que o número seguinte será sempre 
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a soma dos dois anteriores, a relação com a Razão Áurea está 
na divisão entre um número e seu antecessor, quanto maior 
for o da sequência mais próximo fica da Razão Áurea. (SILVA, 
2013). No Quadro 1 a relação entre a sequência de Fibonacci e 
a Razão Áurea:

0 + 1 = 1

1 + 1 = 2 = 0,5000000
1 + 2 = 3 = 0,6666667
2 + 3 = 5 = 0,6000000
3 + 5 = 8 = 0,6250000
5 + 8 = 13 = 0,6153846
8 + 13 = 21 = 0,6190476

13 + 21 = 34 = 0,6176471
21 + 34 = 55 = 0,6181818
34 + 55 = 89 = 0,6179775
55 + 89 = 144 = 0,6180556
89 + 144 = 233 = 0,6180258

144 + 233 = 377 = 0,6180371
233 + 377 = 610 = 0,6180328

Quadro 1 – Sequência de Fibonacci
Fonte: Silva (2013)

A partir da sequência de Fibonacci é possível construir 
um retângulo e dele um espiral que ficou conhecido como 
espiral áureo, conhecidos por estarem presentes em trabalhos 
de artistas como Leonardo da Vinci que será melhor abordado 
no tópico a seguir. Na Figura 7 demonstra-se o retângulo e o 
espiral áureo formado a partir da sequência de Fibonacci:
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Figura 7 – Retângulo e espiral áureo formado a partir da sequência de 
Fibonacci

Fonte: Silva (2013)

Assim, não restam dúvidas acerca das contribuições de 
Fibonacci para o estudo do número de ouro. 

2.2  APLICAÇÕES DA RAZÃO ÁUREA

Nesta seção são abordadas as diferentes áreas em que 
o número de ouro pode ser encontrado, surpreendentemente, 
ele pode ser visto na natureza, na arte, na arquitetura e no 
próprio corpo humano, podendo ter até mesmo a beleza de 
uma pessoa relacionada à Razão Áurea. A curiosidade levou que 
os estudiosos do assunto, procurassem o número de ouro nos 
mais diferentes locais e áreas, sendo encontrado nas figuras e 
nos objetos mais proporcionais, neste trabalho são destacadas 
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as aplicações na natureza, na arquitetura e na arte.
 

2.2.1  A PROPORÇÃO ÁUREA NA NATUREZA

A Razão Áurea pode ser encontrada nos lugares mais 
inusitados da natureza, nas plantas, nas flores, nos moluscos 
náuticos ou mesmo em uma couve-flor, revelando as proporções 
harmoniosas que a natureza possui. Na opinião de Bez (1997) 
esse fator indica que a natureza foi matematicamente definida, 
o que justifica ser tão bela.

De acordo com Alencar (2004), o número áureo pode 
aparecer em diferentes situações no mundo vegetal, como por 
exemplo, o arranjo dos galhos nos troncos das árvores costuma 
seguir uma sequência de Fibonacci. Lívio (2011, p. 129) descreve:

As folhas ao longo do galho de uma planta ou os talos 
ao longo de um ramo tendem a crescer em posições 
que otimizariam sua exposição ao sol, à chuva e ao 
ar. À medida que um talo vertical cresce, ele produz 
folhas em pontos com um espaçamento bem regular. 
No entanto, as folhas não crescem diretamente uma 
sobre a outra, pois isso impediria que as folhas de 
baixo recebessem a umidade e a luz do sol de que 
eles necessitam. Em vez disso a passagem de uma 
folha para a seguinte (ou de um talo para o seguinte 
ao longo dos ramos é caracterizada por espaçamento 
do tipo parafuso em volta do ramo.

Assim, tem-se um padrão existente nas plantas em 
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relação a essa distância que se calculada resulta em uma Razão 
Áurea. A Figura 8 ilustra a distância entre as folhas e os talos 
de uma planta:

Figura 8 – Razão Áurea na distância entre folhas e talos de uma planta
Fonte: artematematica.blogs.sapo.pt

Não satisfeita com as teorias já existentes acerca do 
número áureo em uma planta, Alencar (2004) fez o cálculo 
em uma foto de um arbusto tirada por seu neto, segundo ela 
precisou de cinco voltas no sentido horário para encontrar um 
galho exatamente sobre o mais baixo, passando por oito galhos 
no processo. Nesse caso a explicação dos botânicos de ser uma 
seleção natural para melhor utilização da luz e exposição às 
gotas da chuva, é aceitável, todavia, a Razão Áurea aparece 
em outras situações vegetais, em que a explicação não mais é 
cabível.

Vale destacar que o número áureo também pode ser 
encontrado considerando o número de axilas do talo de uma 
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planta, conforme elucida Bez (1997, p. 59):

Outra relação interessante da botânica com os 
números de Fibonacci diz respeito quanto ao 
número de axilas do talo de uma planta na medida 
que está se desenvolve. Podemos verificar um caso 
simples desta relação, em que os talos e as flores de 
uma espirradeira se apresentam esquematicamente 
dispostos. Percebe-se o crescimento de galhos 
da axila e por sua vez outros novos galhos que 
dele crescem. Se traçarmos planos horizontais 
verificamos que a soma dos galhos velhos com os 
novos representam um número de Fibonacci.

Assim, a Razão Áurea pode ser encontrada a partir da 
sequência de Fibonacci, relacionando-se os galhos velhos com 
os novos. Esse fato pode ser verificado na Figura 9:

Figura 9 – Espirradeira – Razão Áurea no número axilas
Fonte: Bez (1997).

Lauro (2005) cita a Razão Áurea nas flores, segundo o 
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autor se um pentágono estrelado for traçado a frente de suas 
pétalas se obterá a Razão Áurea:

Figura 10 – Razão Áurea nas flores
Fonte: artematematica.blogs.sapo.pt

Nas flores, destaca-se o girassol, de acordo com Belussi 
et alli (2008) a forma como suas sementes estão dispostas 
formam espirais logarítmicos que tanto curvam para a direta 
quanto para a esquerda, conforme pode-se perceber na Figura 
11:

Figura 11 – Razão Áurea nas sementes do girassol
Fonte: pegasus.portal.nom.br

Em relação à disposição das sementes dos girassóis, Lívio 

Felipe Silva Azevedo | 209



210 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

(2011, p. 133) afirma que consiste numa exibição espetacular 
de espirais cruzadas, segundo o autor:

Quando você olha para um girassol nota padrões 
espirais tanto horários quanto anti-horários 
formados pelos flósculos. É evidente que os flósculos 
crescem de modo a assegurar a mais eficiente divisão 
de espaço horizontal. A quantidade dessas espirais 
em geral depende do tamanho do girassol. O mais 
comum é que existam 34 espirais em um sentido 
e 55 no outro, mas girassóis com quocientes de 
números de espirais de 89/55, 144/89 e até 233/144 
(pelo menos um relatado por um casal de Vermont 
à Scientific American em 1951) foram vistos. Todos 
esses valores são, obviamente, razões de números 
de Fibonacci adjacentes.

Assim, conforme se pode perceber o número de ouro 
pode ser encontrado na natureza nas mais inusitadas situações, 
da mesma forma que pode ser encontrado na flora, ele também 
pode ser encontrado na fauna, como por exemplo, na concha 
de um molusco nautillus, em uma população de abelhas e até 
mesmo em um peixe.

O caso da concha do molusco nautillus talvez seja o 
mais conhecido entre os estudos da Razão Áurea, onde se 
pode encontrar, de acordo com Lívio (2011) uma propriedade 
fundamental exclusiva da espiral logarítmica conhecida como 
autossimilaridade que diz “embora mudado, resurjo o mesmo”, 
ou seja, o seu formato não se altera à medida que seu tamanho 
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aumenta. Associando essa propriedade ao molusco, tem-se, de 
acordo com o autor, que a medida que ele cresce dentro da concha, 
ele constrói camadas cada vez maiores, fechando as menores 
que não são mais usadas. Cada aumento no comprimento da 
concha é acompanhado de um crescimento proporcional no 
raio, de modo que a forma permanece inalterada. 

 

Figura 12 – Razão Áurea no molusco nautillus 
Fonte: forum.antinovaordemmundial.com

Ainda sobre a concha nautillus, vale destacar as palavras 
de Ostrower (2004, p. 293): “É difícil vê-lo como mera 
coincidência. Mais tentadora é a hipótese da proporção áurea 
revelar uma ordenação de crescimento e desdobramento”

Em uma população de abelhas a Razão Áurea pode ser 
encontrada calculando-se a razão entre o número de abelhas 
fêmeas e de abelhas machos. Segundo Bez (1997, p. 58): “os 
totais de todos os machos, todas as fêmeas e todas as abelhas de 
ambos os sexos os quais constituem cada geração, poderemos 
verificar a presença da sequência de Fibonacci em cada uma das 
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situações”. Para demonstrar, Bez (1997) desenhou a genealogia 
do zangão, informando que para entendimento deve-se 
conhecer que o zangão somente nasce de ovos não fecundados:

Figura 13 – Razão Áurea na genealogia do zangão
Fonte: Bez (1997).

Destaca-se, ainda, a Razão Áurea nos peixes, de acordo 
com Lauro (2005) é possível encontrá-la em suas silhuetas e 
articulações, citando os peixes salmão-prateado, mangangá, e 
arraias. A autora ainda menciona outras espécies da fauna em 
que o número de ouro pode ser encontrado como: estrutura 
óssea das rãs e dos cavalos, nos olhos da cauda do pavão e em 
insetos, como besouros, borboletas, moscas, libélulas, abelhas, 
vespas, formigas, grilos e os louva-a-deus. Por fim, destaca-se 
as palavras de Lívio (2011, p. 138): “A natureza ama espirais 
logarítmicas. De girassóis, conchas do mar e redemoinhos a 
furacões e galáxias espirais gigantes, parece que a natureza 
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escolheu essa forma magnífica como seu “ornamento” favorito”. 

2.2.2 PROPORÇÃO ÁUREA NO CORPO HUMANO

No corpo humano, a Razão Áurea pode ser encontrada 
em diversas proporções, segundo Sousa Neto (2013, p. 49):

Na razão entre a altura do corpo humano e a medida 
do umbigo até o chão, na razão entre a medida do 
ombro à ponta do dedo e a medida do cotovelo à 
ponta do dedo, na razão entre a altura do crânio 
e a medida da mandíbula até o alto da cabeça, na 
razão entre a medida da cintura até a cabeça e o 
tamanho do tórax, na razão entre a medida do seu 
quadril ao chão e a medida do seu joelho até o chão, 
na razão entre a medida do ombro à ponta do dedo 
e a medida central até a ponta, na razão entre a 
medida do cotovelo até o pulso e a medida do seu 
pé, entre outros. Segundo especialistas da área da 
beleza estética, uma orelha perfeita seria aquela 
que se encaixaria em uma espiral logarítmica, 
mais precisamente a espiral áurea, que é um caso 
particular.

Assim, o corpo humano possui diversos segmentos que 
podem ser considerados como uma proporção perfeita, visto 
que a própria Razão Áurea é considerada como representação 
da beleza. Na Figura 14 demonstra-se a orelha humana que se 
encaixa espiral áurea:
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Figura 14 – Razão Áurea na orelha humana
Fonte: Sousa Neto (2013)

Além da orelha, outras partes do corpo humano podem 
resultar na Razão Áurea, estando em perfeita harmonia são 
ilustradas na Figura 15:

 

 

Figura 15 – Razão Áurea no corpo humano
Fonte: blog Universo Fantástico (2012)

Vale destacar aqui as contribuições de Leonardo da Vinci 
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para a questão da Razão Áurea no corpo humano. De acordo com 
Sousa Neto (2013), em seus estudos sobre anatomia, trabalhou 
com o homem vitruviano, um cânone  das proporções do corpo 
humano nas proporções da figura humana de Da Vinci pode-se 
encontrar a Razão Áurea:

Figura 16 – Figura Humana de Da Vinci
Fonte: Sousa Neto (2013)

Nesse contexto, a Razão Áurea no corpo humano indica a 
beleza estética, a proporção perfeita e harmônica. 

2.2.3  A PROPORÇÃO ÁUREA NA ARQUITETURA

O número áureo na arquitetura foi bastante usado 
no período da Renascença, segundo Proença (2003, p. 79) a 
principal característica das obras desse período era criar espaços 
proporcionais, com o intuito de permitir que “o observador 
possa compreender a lei que o organiza”, de qualquer ângulo 

Felipe Silva Azevedo | 215



216 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

que esteja. Como obra arquitetônica desse período em que se 
pode encontrar a Razão Áurea cita-se a Basílica de São Pedro:

Figura 17 – Razão Áurea na Basílica de São Pedro
Fonte: www.nasentrelinhas.com.br

Vale destacar também o arquiteto Charles-Edouard 
Jeanneret, conhecido por Le Corbusier, que também fez grande 
uso da Razão Áurea em suas obras, como em Chapel de Notre 
Dame du Haut, Mosteiro de Sainte-Marie de la Tourette e Torre 
de Tatlin, devendo-se destacar também o sistema de medição 
criado pelo arquiteto que denominou o Medidor, baseado na 
razão de ouro e nos números de Fibonacci e usando também as 
dimensões médias humanas (dentro das quais considerou 183 
cm como altura padrão).

Figura 18 – Obras arquitetônicas de Le Corbusier
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Fonte: http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2000/icm33/corbusier.htm

Nesse contexto, a Razão Áurea está presente em grandes 
obras arquitetônicas, contribuindo tanto na estrutura quanto 
na beleza estética, considerando as proporções perfeitas que 
proporciona.

2.2.4 A PROPORÇÃO ÁUREA NA ARTE 

A Razão Áurea pode ser encontrada também na arte e 
na música, sua proporção harmônica fez com que inúmeros 
artistas utilizassem-na em suas obras. Conforme destaca Lívio 
(2011), os artistas também perceberam a beleza dos espirais 
logarítmicos.

Lívio (2011), Martins (2008), Queiroz (2007), Sousa 
Neto (2013) e Lauro (2005), são unânimes em destacar a obra 
de Leonardo da Vinci como exemplo da Razão Áurea na arte, 
em sua obra Mona Lisa, particularmente, na Mona Lisa, o 
pintor conseguiu colocar os traçados com maiores conceitos de 
beleza e perfeição, estabelecendo o retângulo áureo, conforme 
descreve Martins (2008). 

Queiroz (2007) afirma que na obra Mona Lisa é possível 
encontrar a Razão Áurea em vários segmentos como na relação 
entre seu tronco e a cabeça e entre os elementos do rosto. Sousa 
Neto (2013) complementa afirmando que é possível encontrar 
a Razão Áurea também nas proporções do quadro. 
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Por sua vez, Lauro (2005) destaca que se um retângulo 
áureo for desenhado em torno de seu rosto, já é possível 
perceber que está dentro das proporções da Razão Áurea, após 
isso, pode-se subdividir esse retângulo usando a linha dos olhos 
para traçar uma reta horizontal, encontrando-se novamente a 
Razão Áurea, essa mesma exploração pode ser feita em outras 
partes do rosto na pintura, conforme demonstra a Figura 19:

Figura 19 – Razão Áurea no quadro a Mona Lisa
Fonte: kopa.com.br

Lívio (2011) cita outra obra de Da Vinci que se utiliza da 
Razão Áurea, Leda e o cisne, em que ele desenha o cabelo com 
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um formato semelhante a espiral logarítmica:

Figura 20 – Espiral logarítmica em Leda e o cisne
Fonte: Lívio (2011).

Destaca-se que Leonardo Da Vinci repetiu essa forma 
em outras obras como O Dilúvio. Além de Leonardo da Vinci, 
outros artistas como Botticelli e Salvador Dali também fizeram 
obras em que é possível encontrar a Razão Áurea. Na obra “O 
Nascimento de Vênus” de Botticelli, Afrodite está na perfeição 
áurea, de acordo com Sousa Neto (2013) a proporção estaria ali 
pelo motivo de o autor ser um legítimo representante da beleza 
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e da perfeição.

Figura 21 – Razão Áurea em O Nascimento de Vênus
Fonte: Wikipédia (2012).

Na Santa Ceia de Salvador Dali, a Razão Áurea está nas 
dimensões do quadro. Cita-se, ainda o pinto Pierre Modrian, que 
também traz em suas obras a Razão Áurea. Segundo Proença 
(2003, p. 161):

As obras do pintor holandês Pieter Mondrian (1872-
1974) são as mais representativas do Abstracionismo 
geométrico, pois, assim como Cezanne, ele buscava 
o que existe de constante nos seres, apesar de 
eles parecerem diferentes. Segundo Mondrian, 
cada coisa, seja ela uma casa, uma árvore ou uma 
paisagem, possui uma essência que está por trás da 
sua aparência. E as coisas, em sua essência, estão em 
harmonia no Universo. O papel do artista, para ele, 
seria revelar essa essência oculta e essa harmonia 
universal. 
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Em análise às obras de Leonardo da Vinci, Ostrower 
(2004, p. 292) afirma que Leonardo da Vinci tinha um senso 
estético aliado ao conhecimento matemático, o que faz de suas 
obras tão perfeitas, o autor destaca que: “O pintor que desenha 
apenas guiado pela prática e pelo julgamento dos olhos, sem 
usar a razão, é como um espelho que reflete tudo o que encontra 
à sua frente, sem disso tomar conhecimento”. Nesse contexto, 
o conhecimento matemático aliado ao conhecimento técnico e 
artístico traz traços perfeitos que deixam a obra mais bela. 

3  A MATEMÁTICA PRESENTE NO NÚMERO DE 
OURO

A Matemática presente na Razão Áurea é abordada neste 
capítulo, destacando-se primeiramente sua determinação 
através de sequências contínuas infinitas, de deduções algébricas 
e deduções geométricas. Logo após, verifica-se a Razão Áurea 
em um segmento, fazendo-se o estudo do retângulo áureo, do 
pentágono áureo e do triângulo áureo.

3.1 DETERMINANDO O NÚMERO DE OURO

Matematicamente, de acordo com Queiroz (2007) e 
Lanna (2013), o número de ouro pode ser obtido através de 
sequências contínuas infinitas (série de frações e série de 
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raízes), de deduções algébricas ou de deduções geométricas. 
Para obter o número de ouro utilizando as sequências 

infinitas tem-se duas formas, por meio de uma série de frações 
ou de uma série de razões. Na série de frações infinitas, Lanna 
(2013) elucida que o número áureo pode ser encontrado com 
o uso de frações sucessivas, normalmente representadas com 
a, b, c, d, e, tendo-se a aproximação do número áureo com a 
quantidade de número 1 em uma representação de série de 
frações, o valor varia em torno do número de ouro, sendo maior 
ou menor alternadamente, mas sempre se aproximando dele, 
conforme apresenta a expressão:

Câmara e Rodrigues (2008) para explicar a obtenção do 
número de ouro em série de frações denota o seu valor por 
x, explicando que ao observar a série de frações será possível 
notar que o denominador da segunda parcela é o próprio x, com 
isso tem-se a formação da seguinte equação de primeiro grau: 

, multiplicando-se os dois lados por x, obtém-se uma nova 
equação, dessa vez de segundo grau: , 
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encontrando-se aqui a equação que define a Razão Áurea. 
Determinando o número de ouro por meio da série de 

raízes, tem-se:

Câmara e Rodrigues (2008) citam o cálculo semelhante 
à série de frações, igualando a série de raízes a x e elevando os 
dois termos ao

quadrado, encontra-se:  

, substituindo  por x,  chega-se a equação 
, encontrando-se novamente a equação 

que define a Razão Áurea. Essa mesma justificativa é dada por 
autores como Lanna (2013), Contador (2011) e Queiroz (2007). 
No que diz respeito às deduções algébricas, Lanna (2013) afirma 
que o número áureo é definido como .
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3.1.1 PROPRIEDADES DO NÚMERO DE OURO

Dentre as várias propriedades do número de ouro, de 
acordo com Marques (2013), tem-se a de produzir seu quadrado 
apenas por meio da soma de si mesmo com o número um e o 
seu inverso, subtraindo o número 1 de si mesmo (  / 

 ). Essas propriedades foram encontradas a partir da 
análise de um segmento de reta AB, sendo traçado entre eles 
um ponto C, considerando x=1, tem-se:

Figura 22 – Segmento de reta AB
Fonte: Queiroz (2007)

Conforme é possível observar na Figura 22, dividindo o 
segmento AB, com um ponto C em média e extrema razão e 
considerando AB= 1, AC = a e CB= 1- a e, sabendo-se que a Razão 
Áurea é determinada pela divisão entre os cumprimentos desses 
segmentos tem-se , substituído os termos, encontra-se a 
seguinte equação: , devendo-se considerar a regra de que 
 também deve ser igual ao inverso da segunda fração, ou seja, 

. Colocando-se que, logo se pode dizer que 
.
Aplicando-se a regra de três simples, onde o numerador da 
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primeira equação é multiplicado pelo denominador da segunda 
equação e o denominador da primeira equação é multiplicado 
pelo numerador da segunda, obtém-se: , calculando-
se chega ao resultado de:  que, por sua vez, é o mesmo 
que , e, encontrando-se aqui uma propriedade da 
Razão Áurea, sendo o único número que a possui, onde o seu 
quadrado é igual a ele mesmo somado a 1.

A outra propriedade também pode ser verificada a 
partir da razão entre os comprimentos dos segmentos de reta 
anteriormente citada, considerando-se a expressão 
, fazendo a inversão das frações tem-se   , a partir 
dessa equação é possível perceber uma relação entre   e 
, afirmando-se que eles possuem suas partes decimais iguais 
e as partes inteiras, respectivamente, iguais a 0, 1 e 2, ou seja, 
inteiros consecutivos: ,  e  

Câmara e Rodrigues (2008) destacam outras propriedades 
interessantes da Razão Áurea: somar duas potências inteiras 
consecutivas de  resulta na próxima potência de ; o mesmo 
acontece com potências de expoente inteiro negativo; a soma 
de todas as potências com expoentes inteiros negativos e base 
igual a  produz o próprio . Conhecendo-se as propriedades 
Matemáticas do número áureo, no tópico a seguir apresenta-se 
a Razão Áurea presente em um segmento.

3.2 RAZÃO ÁUREA DE UM SEGMENTO
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A Razão Áurea está presente em um segmento de reta, 
podendo-se chegar a ela através de uma forma simplificada, 
utilizando-se um segmento de reta com duas extremidades A 
e C e um ponto B dividindo-a, sendo este mais próximo de A, 
de modo que a razão do segmento de reta menor, (AB) para o 
maior (BC) seja igual à razão do maior segmento (BC) para o 
segmento todo (AC):

Considerando que a Razão Áurea é o resultado da divisão 
entre os comprimentos de um segmento de reta dividido por 
um ponto, tem-se que , substituído os termos e que AB 
= y, BC = x e AC = x+y, portanto . Substituindo-se y 
por 1 e invertendo as frações, obtém-se: . Fazendo-se a 
multiplicação dos dois lados por encontra-se 
.

Ao resolver esta equação do 2º Grau, utilizando a fórmula 
de Báskara, chega-se aos resultados:  e  e . 
Sabe-se que o comprimento de polígono não pode ser negativo, 
portanto, descarta-se o valor de ,obtendo-se assim o número 
de ouro, com .

Assim como o número de ouro está presente em um 
segmento de reta, também pode ser encontrada em um 



226 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

A Razão Áurea está presente em um segmento de reta, 
podendo-se chegar a ela através de uma forma simplificada, 
utilizando-se um segmento de reta com duas extremidades A 
e C e um ponto B dividindo-a, sendo este mais próximo de A, 
de modo que a razão do segmento de reta menor, (AB) para o 
maior (BC) seja igual à razão do maior segmento (BC) para o 
segmento todo (AC):

Considerando que a Razão Áurea é o resultado da divisão 
entre os comprimentos de um segmento de reta dividido por 
um ponto, tem-se que , substituído os termos e que AB 
= y, BC = x e AC = x+y, portanto . Substituindo-se y 
por 1 e invertendo as frações, obtém-se: . Fazendo-se a 
multiplicação dos dois lados por encontra-se 
.

Ao resolver esta equação do 2º Grau, utilizando a fórmula 
de Báskara, chega-se aos resultados:  e  e . 
Sabe-se que o comprimento de polígono não pode ser negativo, 
portanto, descarta-se o valor de ,obtendo-se assim o número 
de ouro, com .

Assim como o número de ouro está presente em um 
segmento de reta, também pode ser encontrada em um 

Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 2

retângulo, que recebe a nomenclatura de retângulo áureo, 
melhor descrito no tópico a seguir.

3.2.1 RETÂNGULO ÁUREO

O retângulo áureo consiste em uma figura com estética 
harmônica, tendo exercido influências em áreas como a pintura 
e a arquitetura no decorrer da história. Nos dias de hoje pode 
ser visto nos formatos de cartões de crédito, documentos de 
identificação e outros (QUEIROZ, 2007).

Explica Souza Neto (2013, p. 22) que “se de um retângulo 
ABCD dado, suprimirmos um quadrado de lado AD, como por 
exemplo, ADFE o retângulo restante, CBEF, será semelhante 
ao retângulo original”. Essa explicação pode ser visualizada na 
Figura 23:

Figura 23 - Retângulo áureo.
Fonte: (GARCIA, et. al, 2006).

Verifica-se, portanto, que o retângulo áureo está 

Felipe Silva Azevedo | 229



228 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

relacionado à divisão áurea de um segmento, ou seja, se tomar 
um ponto B em um segmento AC, este ponto divide este 
segmento em média e extrema razão.

Martins (2008) afirma que o retângulo áureo possui 
características interessantes, podendo ser dividido em um 
quadrado e em outro retângulo de ouro (Figura 23), sendo 
possível infinitamente, continuando com a razão constante. 
Contador (2011) ensina como obter geometricamente o 
retângulo áureo, segundo o autor, primeiro deve ser feito um 
quadrado ABCD:

 

Feito o quadrado ABCD, deve-se traçar um segmento a 
partir dos pontos médios da base e do seu lado oposto, uma 
bissetriz EF: 
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Feito o quadrado ABCD, deve-se traçar um segmento a 
partir dos pontos médios da base e do seu lado oposto, uma 
bissetriz EF: 
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Feito isso, uma diagonal deve ser traçada do ponto médio 
da base ao canto superior direito, traçando-se um arco que 
deve partir do canto superior direito para o prolongamento do 
quadrado:

 

  

Por fim, ergue-se uma perpendicular para construção do 
retângulo:
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A partir dos passos citados é possível construir o 
retângulo áureo que, conforme já mencionado, é aplicado nas 
mais diversas áreas que pretendem atingir uma proporção 
harmônica, como a arquitetura e a pintura, já vistos durante 
esta monografia, tendo como principais exemplos o Parthenon 
grego e a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Além dessas áreas 
cita-se o uso do retângulo áureo na tecnologia, Gomes (2014) 
destaca que as empresas usam o retângulo áureo devido as 
suas dimensões além de proporcionar beleza estética, também 
proporciona economia, as figuras a seguir apresentam algumas 
aplicações:
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Figura 24 – Uso do retângulo áureo na tecnologia pelas empresas

Fonte: Gomes (2014)

Os televisores também possuem como base o retângulo 
áureo tendo em vista obter proporções harmônicas para 
o ambiente e conforto visual do telespectador, conforme 
demonstra a Figura 26:
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Figura 25 – Retângulo áureo em um televisor
Fonte: Gomes (2014)

Nesse contexto, o retângulo áureo pode ser encontrado 
em diversos campos, até mesmo na carteira de identidade, CPF, 
título de eleitor, habilitação, se configurando como um meio de 
se obter beleza estética e economia através da Geometria.

3.2.2 PENTÁGONO ÁUREO

O pentágono áureo, como apresentado por Sousa Neto 
(2013), é considerado um pentágono regular, o qual tem todos 
os seus lados, ângulos e diagonais congruentes. Traçando-se 
cinco diagonais do primeiro pentágono regular, forma-se um 
segundo pentágono regular, sendo este menor que o primeiro 
e assim consecutivamente.



232 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

Figura 25 – Retângulo áureo em um televisor
Fonte: Gomes (2014)

Nesse contexto, o retângulo áureo pode ser encontrado 
em diversos campos, até mesmo na carteira de identidade, CPF, 
título de eleitor, habilitação, se configurando como um meio de 
se obter beleza estética e economia através da Geometria.

3.2.2 PENTÁGONO ÁUREO

O pentágono áureo, como apresentado por Sousa Neto 
(2013), é considerado um pentágono regular, o qual tem todos 
os seus lados, ângulos e diagonais congruentes. Traçando-se 
cinco diagonais do primeiro pentágono regular, forma-se um 
segundo pentágono regular, sendo este menor que o primeiro 
e assim consecutivamente.

Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 2

Na construção de um pentagrama de ouro desenha-se a 
circunferência de raio qualquer e com um transferidor divide-
se o ângulo central em cinco ângulos de 72º. Assim, os pontos 
de intersecção A, B, C, D, E de um pentágono regular determina 
um segundo pentágono regular. Conforme demonstra a Figura 
27:

Figura 26 – Construção do Pentagrama áureo
Fonte: Garcia et al. (2004)

Uma curiosidade destacada por Martins (2008) acerca 
do pentágono é que unindo todos os seus vértices tem-se a 
formação da estrela de Pitágoras, fator que é ilustrado pela 
Figura 28:
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Figura 27 – União dos vértices do pentágono resultando na estrela de 
PitágorasFonte: Revista «Hiperenciclopédica» de Divulgación del Saber 

(2014).

Observando a parte interna formada pela estrela, verifica-
se a construção de um novo pentágono, podendo-se dizer, com 
isso,que uma nova estrela pode ser criada, um processo que 
pode se repetir infinitamente. Esse processo, de acordo com 
Contador (2011) é chamado de auto-propagação, destacando 
como característica interessante o fato de que todas as diagonais 
se organizam segundo a proporção áurea.

Marques (2013) menciona outra propriedade notável nos 
pentágonos áureos: se os segmentos de reta forem observados 
em ordem crescente de comprimentos, é possível provar 
facilmente, utilizando-se da Geometria Elementar, que cada 
segmento é maior que o seu antecessor por um fator que é 
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exatamente igual ao número áureo e, ainda, que através da auto-
propagação é possível provar rigorosamente que a diagonal e o 
lado do pentágono são incomensuráveis, ou seja, não possuem 
medidas comuns entre si.

Outra propriedade presente no pentágono áureo é 
citada por Contador (2011, p. 112): “A diagonal do pentágono 
esta para sua altura, assim como o diâmetro do círculo que o 
circunscreve está para a diagonal do pentágono, ou a diagonal 
do pentágono é a média geométrica entre o diâmetro do círculo 
que o circunscreve e a sua altura”. Dessa forma, conforme se 
pode observar, o pentágono áureo traz inúmeras propriedades 
interessantes, sendo considerada por Lívio (2011) como a figura 
geométrica plana mais diretamente relacionada à Razão Áurea, 
visto que possui simetria quíntupla. 

Não se encontrou casos práticos de uso do pentágono 
áureo na música, na arquitetura ou na pintura, todavia, foi base 
de estudos para ladrilhagem, esse fator é justificado por Lívio 
(2011) por não ser possível preencher um plano e formar um 
padrão de ladrilhagem periódica, sempre haverá espaços vazios, 
sendo pensado durante muito tempo que não poderia haver 
nenhum padrão de ladrilhagem com figuras quíntuplas, até que 
Roger Penrose, através de seus estudos, conseguiu construir 
duas figuras quíntuplas que permitiam o encaixa perfeito dos 
ladrilhos, chamando-as de dardo e pipa (Figura 29):
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Figura 28 – Pipa e Dardo
Fonte: Bortolossi (2013).

O interessante dessas construções é que essas formas de 
Penrose podem ser vistas dentro do pentágono e do pentagrama 
construído em seu interior, observando novamente a Figura 
26, com base na explicação de Lívio (2011) se pode notar que os 
pontos F e E marcam as pontas mais distantes da pipa EHFA, 
enquanto os pontos A e H marcam as pontas do dardo BAFH. 
Outro fator que pode ser notado é que a estrala dentro do 
pentágono possui triângulos em seu interior, que são formas 
geométricas fundamentais no estudo da Razão Áurea, sendo 
estes melhor detalhados no tópico a seguir.

3.2.3 TRIÂNGULO ÁUREO

A proporção de um triângulo áureo, de acordo com 
Cavalcanti et al. (2007), deve ser traçada por uma bissetriz 
de um dos ângulos da base para que se obtenham triângulos 
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semelhantes. Pode-se dizer que se tem o triângulo de ouro 
quando existe um triângulo isósceles, em que a razão entre o 
cumprimento de um dos lados iguais e a base resulta no número 
de ouro. A Figura 30 o ilustra:

Figura 29 – Triângulo áureo
Fonte: Piropo (2007)

De acordo com Contador (2011) o triângulo áureo 
possui os ângulos de sua base iguais a 72º e, obviamente, o 
ângulo superior igual a 36º. Segundo o autor ao se traçar uma 
bissetriz de uma das bases ao seu oposto obtém-se um novo 
triângulo isósceles semelhante ao primeiro, processo que pode 
ser repetido infinitas vezes, sem deixar que resulte na Razão 
Áurea. O centro dos triângulos formados irá convergir em um 
ponto O, de onde pode partir um espiral logaritmo que passa 
por todos os vértices de todos os triângulos, conforme visto na 
Figura 30.

Nesse contexto, assim como as demais formas geométricas 
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apresentadas neste estudo, o triângulo áureo também traz os 
mistérios envolvidos no número de ouro, demonstrando-se 
como um assunto interessante para ser abordado em sala de 
aula da educação básica como meio de levantar o interesse do 
aluno para a Geometria. 

4 O LIVRO DIDÁTICO E SUA IMPORTÂNCIA PARA 
O ENSINO DE MATEMÁTICA

Neste capítulo são descritas as questões referentes ao 
livro didático, introduzindo ao leitor a fonte de pesquisa deste 
estudo. Inicialmente descreve-se a importância do livro didático, 
demonstrando-o como uma ferramenta a ser utilizada pelo 
professor para mediar o processo de ensino e aprendizagem.

Logo após, faz-se um estudo acerca dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática, verificando o seu 
posicionamento em relação à esta disciplina em sala de aula e o 
posicionamento do professor no que diz respeito ao conteúdo a 
ser passado e a forma como ele deve chegar ao aluno.

 Por fim, destaca-se a avaliação do PNLD, descrevendo 
este programa e mencionando os critérios utilizados para 
análise dos livros de Matemática e a aptidão destes para serem 
utilizados pelas escolas.

4.1 A IMPORTÂNCIA DO LIVRO DIDÁTICO PARA O 
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ENSINO 

A classificação do material didático pode ser considerada 
sob dois pontos de vista: material utilizado, podendo ser visual, 
auditivo ou audiovisual; e impresso ou digital. Destacando-
se, inicialmente, acerca da classificação visual, auditivo e 
audiovisual proposta pelo Ministério da Educação, conforme 
a nomenclatura já sugere, trata-se de materiais didáticos que 
utilizam-se da percepção visual, auditiva ou de ambas. 

No que diz respeito a material didático impresso, pode-
se definir com base em Fernandes (2009) como o recurso 
pedagógico que possui como suporte de comunicação o 
papel, tendo como objetivo facilitar o processo de ensino-
aprendizagem. 

Bandeira (2008) complementa, afirmando que o material 
didático impresso pode ser dividido em coleções ou conjuntos, 
podendo se apresentar como: caderno de atividades; guia 
do aluno; guia do professor; livro-texto; livro didático; livros 
paradidáticos; pranchas ilustrativas, entre outros. Dentre estes, 
o mais conhecido e utilizado é o livro didático.

Destacando acerca do livro didático, conforme já foi 
dito, trata-se de um material didático impresso, constituído de 
conteúdos voltados para determinada área/disciplina, podendo 
conter também exercícios de fixação para cada conteúdo. No 
Brasil, dificilmente se encontra uma escola que não utilize-se 
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deste material didático impresso, ele é tido como ferramenta 
principal no processo ensino-aprendizagem, sendo os demais 
materiais didáticos, seja impresso ou digital, coadjuvantes nesse 
processo, atuando como complemento às aulas. 

É possível dizer que com a utilização do livro didático, 
o professor transmite seus conhecimentos pautado em outra 
pessoa, o autor do livro, geralmente, alguém consagrado por 
seus conhecimentos na área em estudo. Assim, o professor 
trabalha condicionando ideias, sendo este método de ensino por 
vezes criticado, sendo considerado como um método estático e 
arbitrário.

Ramos (2007) justifica a utilização do livro didático pela 
falta de uma biblioteca bem equipada nas escolas e pelo pouco 
tempo que os professores possuem para preparar suas aulas. 
Para Geraldi (1987) o uso do livro didático é problemático, já que 
torna professor e alunos subordinados às suas ideias, havendo 
um programa já pronto a ser seguido, com conteúdo, exercícios 
e avaliação da aprendizagem predispostas. Britto (1997) 
complementa, informando que o livro didático proporciona a 
massificação do ensino, reduzindo a autonomia intelectual de 
cada indivíduo. 

Apesar das críticas relacionadas ao livro didático, alguns 
autores informam que dificilmente a educação brasileira irá 
conseguir se desvincular do uso dos mesmos. De acordo com 
Rocco (1992), muitos professores afirmam ser impossível 
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deixar de utilizar o livro didático como ferramenta de ensino, 
justificando pela ausência de material melhor, pela falta de 
tempo em preparar as aulas, a autora destaca que trata-se de um 
sistema enraizado nas escolas brasileiras, pelas suas facilidades 
se mostra mais favorável que qualquer outro material didático 
que tente se colocar como recurso pedagógico melhor que o 
livro didático. Para Coracini (1999) o livro didático expõe como 
e o que o professor deve ensinar, denominando de educação 
castradora, segundo a linguista:

A escola, enquanto instituição escolar, herda 
da cultura ocidental o culto ao logos, à razão, 
àquilo que distinguiria os homens dos animais, 
mascarando, assim, por extensão, a constitutividade 
heterogênea, polifônica do sujeito e do discurso. Em 
nome da ordem e do progresso, propõe-se uma 
educação castradora – apenas a uns é dado o poder 
de produzir sentido, de decidir sobre o que é bom 
para uns e outros -, uma educação onde as verdades 
são absolutas e inquestionáveis porque respaldadas 
pela ciência, onde só há uma interpretação possível 
para os fatos e para o mundo; enfim uma educação 
que silencia, discrimina, reforça o centro e o 
justifica, impedindo, ou ao menos dificultando, a 
emergência de uma ética revolucionária marcada 
pelas ` pequenas revoltas e diárias que, no dizer de 
Foucault, são responsáveis pelos deslocamentos e 
constante movimento, resultante do turbilhão que 
constitui a subjetividade heterogênea do discurso e 
do sujeito (CORACINI, 1999, p. 2).
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Assim, o livro didático, apesar de assumir papel de 
protagonista nas escolas brasileiras é criticado na literatura 
relacionada ao assunto, sendo considerado como um recurso 
didático que mecaniza o ensino, não proporcionando a 
autonomia intelectual de cada indivíduo.

4.2 O QUE DIZ OS PCNS DE MATEMÁTICA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II

Os Parâmetros Curriculares Nacionais visam oferecer 
padrões de ensino a serem seguidos, padrões estes que são 
considerados como a melhor forma de transmitir conteúdo para 
os alunos, definindo uma nova forma de transmitir os conteúdos 
e educar os alunos nesse período do colegial, deixando de ser 
apenas um simples estágio introdutório.

Pode-se dizer que os PCN não se limitam apenas à 
transmissão de conteúdo para os alunos, mas sim, a formação 
do cidadão, o professor como um educador, que mais do que 
ensinar as teorias em sala de aula deve visar o aluno como um 
todo, como um cidadão de direitos em formação. Acredita-
se ser fundamental, para tanto, que o professor se utilize de 
metodologias capazes de chamar o aluno para o aprendizado, 
levantar seu interesse para o conteúdo que está sendo tratado, 
para a disciplina. (BRASIL, 1997).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram 
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criados para que as diretrizes da LDB (Lei de Diretrizes e 
Bases) pudessem ser implementadas, visando orientar escolas 
e professores acerca do ensino/aprendizagem em suas áreas de 
domínio. Pode-se perceber nos trechos citados dos PCNs que 
há uma posição contrária aos modelos tradicionais de ensino, 
propondo um ensino sintonizado com as diretrizes propostas 
pela LDB, dando ênfase para a necessidade de se trabalhar a 
interdisciplinaridade e no relacionamento entre ensino, ciência 
e tecnologia, tendo a competência como um dos conceitos 
centrais. (BRASIL, 1997).

Nesse contexto, os PCNs têm como principal objetivo dar 
diretrizes a serem seguidas pelas escolas para que seus alunos 
desenvolvam competências, promovendo uma visão holística 
do aluno enquanto cidadão e não apenas como estudante. 

De acordo com os PCNs de Matemática do Ensino 
Fundamental II (BRASIL, 1998), essa disciplina se caracteriza 
como uma forma de compreender e atuar no mundo e o 
conhecimento gerado nessa área do saber como um fruto da 
construção humana na sua interação com o contexto social, 
natural e cultural. Nesse contexto, percebe-se que os PCNs 
pregam a Matemática como presente no cotidiano dos alunos, 
podendo ser utilizada para que eles possam melhor compreender 
e atuar no mundo.

Quanto ao conteúdo que deve ser trabalhado em sala no 
terceiro ciclo do Ensino Fundamental (6º e 7º ano) tem-se:
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Atualmente, há consenso a fim de que os currículos de 
Matemática para o ensino fundamental devam contemplar o 
estudo dos números e das operações (no campo da Aritmética 
e da Álgebra), o estudo do espaço e das formas (no campo da 
Geometria) e o estudo das grandezas e das medidas (que permite 
interligações entre os campos da Aritmética, da Álgebra, e da 
Geometria e de outros campos do conhecimento). Um olhar 
mais atento para nossa sociedade mostra a necessidade de 
acrescentar a esses conteúdos aqueles que permitam ao cidadão 
tratar as informações que recebe cotidianamente, aprendendo 
a lidar com dados estatísticos, tabelas e gráficos, a raciocinar 
utilizando ideias relativas à probabilidade e à combinatória. 
(BRASIL, 1998 p. 49).

O ensino da Razão Áurea, nesse caso, poderia ser feito 
dentro do estudo do espaço e das formas, todavia, como são 
séries iniciais e estão sendo introduzidos em questões mais 
complexas da Geometria, caberia em uma seção curiosidades, 
trazendo ao aluno a parte teórica, demonstrando os mistérios 
que envolvem esse número.

No que diz respeito à abordagem de Geometria no quarto 
ciclo do Ensino Fundamental (8º e 9º ano) tem-se:

Neste ciclo, os alunos reorganizam e ampliam os 
conhecimentos sobre Espaço e Forma abordados 
no ciclo anterior, trabalhando com problemas mais 
complexos de localização no espaço e com as formas 
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nele presentes. Assim é importante enfatizar as 
noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo 
e de perpendicularismo, as classificações das 
figuras geométricas (quanto à planicidade, quanto à 
dimensionalidade), as relações entre figuras espaciais 
e suas representações planas, a exploração das 
figuras geométricas planas, pela sua decomposição 
e composição, transformação (reflexão, translação 
e rotação), ampliação e redução. (BRASIL, 1998 p. 
68).

Verifica-se que o conteúdo de Razão Áurea pode ser 
aplicado neste ciclo, inclusive com a construção de formas 
geométricas, portanto, os PCNs de Matemática, considerando 
a interdisciplinaridade e a relação do conteúdo com o dia a dia 
dos alunos deixa espaço suficiente para que o conteúdo seja 
abordado tanto nos livros quanto em sala de aula. É com base 
nas sugestões de conteúdo dos PCNs que os livros didáticos 
são avaliados para serem utilizados em sala de aula, assunto 
abordado no tópico a seguir.

4.3  AVALIAÇÃO PNLD

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi criado 
em 1997 e desde então avalia anualmente os livros didáticos que 
estão aptos a serem utilizados em sala de aula. De acordo com 
o Ministério da Educação (2014), o PNLD tem como principal 
objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores, 
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distribuindo os livros didáticos para a rede pública de ensino, 
que antes passam por uma avaliação se estão aptos a serem 
utilizados. Após avaliados, o MEC publica o Guia de Livros 
Didáticos, descrevendo como os livros abordam os conteúdos e 
suas vantagens e desvantagens, facilitando que o corpo escolar 
possa optar pelos livros que mais se enquadram no seu perfil 
de ensino. 

Neste ano de 2014 já saiu o edital de convocação das 
editoras para apresentarem suas coleções para avaliação, que 
será feita em etapas, todas eliminatórias e classificatórias. Tem-
se como critérios de exclusão da triagem: elementos gerais da 
coleção caracterizada e descaracterizada; elementos da coleção 
pré-inscritas no SIMAD; elementos da coleção caracterizada; 
e elementos da coleção descaracterizada, todos com subitens 
voltados para estrutura e formatação dos livros.

O edital de convocação para avaliação do PNLD também 
traz especificações técnicas para a produção das coleções 
didáticas no que diz respeito ao formato, matéria-prima e 
acabamento.

Nos critérios de avaliação da abordagem de conteúdo 
inúmeros são os critérios considerados, dividindo-se em 
critérios gerais e específicos (por disciplina). Os critérios gerais 
são: Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais 
relativas ao ensino fundamental; Observância de princípios 
éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social 
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republicano; Coerência e adequação da abordagem teórico-
metodológica assumida pela coleção, no que diz respeito 
à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos 
visados; Correção e atualização de conceitos, informações e 
procedimentos; Observância das características e finalidades 
específicas do manual do professor e adequação da coleção à 
linha pedagógica nele apresentada; e adequação da estrutura 
editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-pedagógicos 
da coleção.

Na avaliação dos livros didáticos de Matemática o PNLD 
considera que os livros devem possibilitar ao aluno:

1. usar com autonomia o raciocínio matemático, para 
a compreensão do mundo que nos cerca; 

2. raciocinar, fazer abstrações com base em situações 
concretas, generalizar, organizar e representar; 

3. planejar ações e projetar soluções para problemas 
novos, que exigem iniciativa e criatividade; 

4. resolver problemas, criando estratégias próprias 
para sua resolução, ou utilizando estratégias 
convencionais, desenvolvendo a imaginação e a 
criatividade; 

5. compreender e transmitir ideias Matemáticas, por 
escrito ou oralmente, desenvolvendo a capacidade 
de argumentação;  

6. estabelecer relações entre os campos da Matemática 
e entre esses e outros campos do saber; 

Felipe Silva Azevedo | 247



248 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

7. relacionar conceitos e estratégias de diferentes 
campos matemáticos, sendo capaz de identificar 
diferentes formas ou abordagens para resolver 
problemas; 

8. interpretar matematicamente situações do dia a dia, 
e também do mundo tecnológico e científico; 

9. avaliar se resultados obtidos na solução de situações-
problema são ou não razoáveis; 

10. fazer estimativas mentais de resultados ou cálculos 
aproximados; 

11. utilizar as novas tecnologias da informação e da 
comunicação. (BRASIL, 2014 p. 66).

Assim, conforme se pode perceber nos critérios 
específicos de Matemática levantados pelo PNLD tem-se como 
foco a autonomia do aluno no raciocínio matemático e a relação 
do conteúdo com o seu cotidiano, demonstrando ao aluno que 
a Matemática pode ser encontrada nos lugares em que menos 
se espera.

5   ANÁLISE  DAS COLEÇÕES DE LIVROS 
DIDÁTICOS EM RELAÇÃO À PRESENÇA DA 
RAZÃO ÁUREA

Neste capítulo descreve-se a pesquisa realizada para 
desenvolvimento deste estudo, que se deu a partir da análise 
de livros didáticos utilizados do 6º ao 9º ano do Ensino 
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Fundamental II, a fim de identificar a abordagem do número 
de ouro no ensino básico.

Inicialmente, são descritos os procedimentos 
metodológicos percorridos para desenvolvimento do estudo, 
logo em seguida tem-se a descrição do processo de coleta 
de dados e da análise de dados. Por fim, analisa-se os dados 
coletados no decorrer da pesquisa, analisando a abordagem do 
número de ouro pelos autores.

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa aqui proposta foi desenvolvida em quatro 
momentos. No primeiro momento foi realizado um estudo 
bibliográfico, buscando em livros, revistas, artigos e sites 
relacionados ao assunto, como Banco de Teses da CAPES, 
UNESP-RC, PUC-SP e UFRN, o embasamento teórico necessário 
ao estudo da Razão Áurea e sua aplicação em livros didáticos.

Método, de acordo com Gil (2007, p. 26) é o “caminho 
para se chegar a determinado fim” e método científico são 
“métodos intelectuais e técnicos, adotados para se atingir um 
conhecimento”.

Gil (2007) elucida que o primeiro passo, antes de se iniciar 
uma pesquisa, normalmente, é quando o pesquisador determina 
o problema a ser pesquisado, que pode ser qualquer questão 
não resolvida que seja objeto de discussão em qualquer área do 
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conhecimento, que involuntariamente, recebe influências do 
meio cultural, social e econômico do pesquisador. 

De acordo com Markoni e Lakatos (2006) a pesquisa 
bibliográfica tem como finalidade posicionar o leitor, o 
colocando em contato com tudo que foi escrito, dito ou filmado 
sobre determinado assunto. 

A pesquisa, de acordo com Markoni e Lakatos (2006), 
pode ser considerada um procedimento formal com método 
de pensamento reflexivo que requer um tratamento técnico ou 
científico, e se constitui no caminho para se conhecer a realidade 
ou para descobrir verdades parciais. Significa muito mais do 
que apenas procurar a verdade, mas descobrir respostas para 
perguntas ou soluções para os problemas levantados, por meio 
do emprego de métodos científicos. 

Na fase inicial do desenvolvimento de uma verificação é 
preciso fazer a pesquisa bibliográfica com o intuito de conhecer 
mais sobre o assunto a ser analisado: Saber se já existem 
trabalhos publicados acerca do tema, se é interessante repetir 
a investigação com os mesmos objetivos, quais os métodos 
utilizados em outras investigações, decidir o melhor método 
de pesquisa para ser aplicado para garantir a eficiência do 
resultado final. Ela constitui uma excelente técnica para 
fornecer ao pesquisador a bagagem teórica, de conhecimento, e 
o treinamento cientifico que habilitam a produção de trabalhos 
originais e pertinentes.
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No segundo momento foram escolhidas 3 coleções de 
livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental II (6º 
ao 9ª ano) que tivessem sido avaliados no último PNLD. Os 
livros contemplados foram: A Conquista da Matemática, de 
José Ruy Giovanni Jr. e Benedito Castrucci, Coleção Aplicando a 
Matemática, de Alexandre Luís Trovan de Carvalho e Lourisnei 
Fortes Reis e Projeto Teláris, de Luís Roberto Dante. A descrição 
das coleções aqui em estudo segue no Quadro 2:

Código Coleção Autor (es) Editora Ano

L1 A Conquista da 
Matemática

José Ruy Giovanni Jr. / Benedic-
to Castrucci FTD 2009

L2 Aplicando à 
Matemática

Alexandre Luís Trovan de Car-
valho / Lourisnei Fortes Reis

Casa Publicadora 
Brasileira 2009

L3 Projeto Teláris Luiz Roberto Dante Ática 2012

Quadro 2 – Descrição das obras em estudo
Fonte: Dados primários da pesquisa

No terceiro momento, com as coleções em mãos foi 
iniciada a análise de cada obra, primeiramente fazendo uma 
análise relacionada à coleção como toda, observando a estrutura 
da obra, a concepção de ensino, o número de edições e o perfil 
dos autores. Em seguida, a análise volta-se para o conteúdo de 
Razão Áurea tanto no conteúdo das obras, quanto nos exercícios 
ou sessões especiais presentes no livro. 

Por fim, no quarto momento são apresentados os 
resultados e conclusões da análise apresentada.
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Ressalta-se que a pesquisa apresentada neste estudo 
classifica-se como bibliográfica de natureza qualitativa, 
porquanto visa encontrar novas informações e relações para 
verificação e ampliação do conhecimento disponível sobre 
o assunto, partindo de questões e focos de interesse amplo 
(GODOY, 1995).

5.2  ANÁLISE DAS COLEÇÕES SELECIONADAS

L1: A Conquista da Matemática

A FTD - Frère Théophane Durand descreve a coleção 
A Conquista da Matemática como uma obra que trabalha os 
conteúdos matemáticos de forma significativa e contextualizada, 
reunindo uma série de atividades de fixação em diferentes graus 
de complexidade, tendo como objetivo incentivar a análise, 
a investigação, o raciocínio e a argumentação dos alunos, 
sendo destacado pelos autores a presença da Matemática no 
cotidiano social. No que diz respeito aos seus autores, José Ruy 
Giovanni Jr. é licenciado em Matemática pela Universidade 
de São Paulo (USP) e é professor de Matemática em escolas 
pública de Ensino Fundamental e Ensino Médio e Benedicto 
Castrucci é Bacharel e licenciado em Ciências Matemáticas pela 
Universidade de São Paulo (USP), foi professor de Matemática 
da Pontifícia Universidade Católica e da Universidade de São 



252 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

Ressalta-se que a pesquisa apresentada neste estudo 
classifica-se como bibliográfica de natureza qualitativa, 
porquanto visa encontrar novas informações e relações para 
verificação e ampliação do conhecimento disponível sobre 
o assunto, partindo de questões e focos de interesse amplo 
(GODOY, 1995).

5.2  ANÁLISE DAS COLEÇÕES SELECIONADAS

L1: A Conquista da Matemática

A FTD - Frère Théophane Durand descreve a coleção 
A Conquista da Matemática como uma obra que trabalha os 
conteúdos matemáticos de forma significativa e contextualizada, 
reunindo uma série de atividades de fixação em diferentes graus 
de complexidade, tendo como objetivo incentivar a análise, 
a investigação, o raciocínio e a argumentação dos alunos, 
sendo destacado pelos autores a presença da Matemática no 
cotidiano social. No que diz respeito aos seus autores, José Ruy 
Giovanni Jr. é licenciado em Matemática pela Universidade 
de São Paulo (USP) e é professor de Matemática em escolas 
pública de Ensino Fundamental e Ensino Médio e Benedicto 
Castrucci é Bacharel e licenciado em Ciências Matemáticas pela 
Universidade de São Paulo (USP), foi professor de Matemática 
da Pontifícia Universidade Católica e da Universidade de São 

Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 2

Paulo e, também, atuou como professor em escolas públicas e 
particulares de 1º e 2º graus.

Figura 30 – Capa da Coleção A Conquista da Matemática
Fonte: Dados primários da pesquisa

O destaque para essa obra é dado por ser bastante 
ilustrado e por contextualizar a Matemática à realidade do aluno. 
No Quadro 3 descreve-se a estrutura da coleção A Conquista da 
Matemática:

Coleção Edição Estrutura da obra Concepção de ensino

A Conquista 
da 

Matemática
Edição 

Renovada

368p. / Dividida em seções: 
Explorando; Chegou a sua vez! 
Exercícios; Desafios; Tratando 
a informação; Brasil Real; e 
Retomando o que aprendeu. / Ao 
final da obra: Projetos Pedagógicos 
Interdisciplinares; Indicações de 
Leitura; Glossário; Respostas e 
Bibliografia.

Apresentação formal 
dos conteúdos e ênfase 
à habilidade de cálculo. 
Uso de exemplos e 
destaque para regras e 
algoritmos. Abordagem 
i n t e r d i s c i p l i n a r . 
Contextualização do 
conteúdo.

Quadro 3 – Descrição da estrutura da coleção A Conquista da Matemática
Fonte: Dados primários da pesquisa
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Aprofundando-se na descrição da estrutura das coleções, 
tem-se na obra A Conquista da Matemática a divisão em seções. 
A seção Explorando é composta pela apresentação do conteúdo 
a ser estudado, com atividades de preparação do aluno, dentro 
dessa seção tem-se a seção Chegou a sua vez!, que traz atividades 
relacionadas ao conteúdo apresentado. 

Deve-se destacar a seção Aprendendo um Truque, que 
ensina aos alunos algumas técnicas que podem facilitar cálculos, 
sendo também acompanhada da seção Chegou a sua vez! nesse 
momento o uso da calculadora é incentivado para confirmação 
do resultado encontrado a partir da técnica ensinada. 

É imprescindível salientar que a seção Chegou a sua 
vez! aparece em toda a unidade, sempre que um conteúdo 
é apresentado ao aluno, como uma forma de aplicação de 
atividades, o que não descarta a seção Exercícios, que também 
contempla atividades a serem resolvidas pelos alunos conforme 
o conteúdo abordado.

Na seção Brasil Real é possível ver a contextualização do 
conteúdo a fatos reais, praticando-se a interdisciplinaridade ao 
associar a Matemática a outras áreas do conhecimento, assim 
como a seção Tratando a Informação, que possui o mesmo 
objetivo. Por fim, a seção Retomando o que aprendeu faz uma 
revisão do conteúdo já visto.

Ao final da coleção A Conquista da Matemática, tem-se 
o diferencial nos Projetos Pedagógicos Interdisciplinares que 
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traz indicação de atividades a serem realizadas, relacionado 
a Matemática a outras áreas do conhecimento, assim como à 
realidade do aluno.

Verifica-se que a estrutura da obra atende à concepção 
de ensino dos autores em sua obra, com a abordagem 
interdisciplinar e contextualização do conteúdo. Acredita-se 
que um dos problemas que envolve o processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática pairam sob o fato da mesma ser 
ensinada como algo que se encontra fora do cotidiano, como 
algo abstrato. Assim, pode-se dizer que a contextualização dos 
conhecimentos pode ajudar ao aluno em sua aprendizagem, pois 
lhes serão atribuídos sentidos, tornando-os mais significativos, 
fator importante destacado na coleção.

A concepção de ensino desta coleção encontrou críticas do 
FNDE no que diz respeito à apresentação formal dos conteúdos 
e ênfase à habilidade de cálculo e o destaque para regras e 
algoritmos, visto que essa concentração do conteúdo dificulta a 
relação entre os conteúdos abordados e o destaque às regras e 
algoritmos não dá espaço para que o aluno formule conjecturas 
e exercite sua criatividade. 

Acredita-se ser esta uma excelente coleção para o ensino 
de Matemática, trazendo ao aluno um campo diversificado de 
atuação, possibilitando que ele veja a aplicação dos conteúdos 
abordados não só em seu cotidiano, mas também em outras 
áreas do conhecimento, fator que possibilita a ampliação da 
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visão de mundo do aluno. Conforme destaca D’Ambrósio (2004), 
o conhecimento deve ser subordinado ao pleno exercício da 
cidadania, devendo ser contextualizado no mundo atual, com 
projeções para o futuro.

Quanto ao destaque às regras e algoritmos pode ser 
facilmente resolvido pelo professor a partir do momento que ele 
tomar essa atividade para si, instigando o aluno a uma análise 
crítica, a desenvolver seu próprio raciocínio sobre determinado 
conteúdo, não se pode esquecer que o livro didático é uma 
ferramenta a ser utilizada pelo professor, mediando o ensino/
aprendizagem e não como único meio nesse processo.

No que diz respeito à abordagem do conteúdo de Razão 
Áurea, o Quadro 4 resume:

Abordagem A Conquista da 
Matemática

Série 9º ano

Seção Introdução de 
capítulo

Quadro 4 – Razão Áurea na coleção A Conquista da Matemática
Fonte: Dados primários da pesquisa

A coleção A Conquista da Matemática aborda a Razão 
Áurea sem mesmo utilizar sua nomenclatura como uma 
introdução ao capítulo de segmentos proporcionais, destacando 
a relação entre a beleza e a proporcionalidade buscada por 
matemáticos na história.
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Figura 31 – Abordagem da Razão Áurea na Coleção A Conquista da 
Matemática - Fonte: Dados primários da pesquisa

Verificou-se que a Razão Áurea é abordada na coleção 
pela harmonia musical, sendo destacada a escola pitagórica 
como precursora da busca pela harmonia musical através da 
proporção.

Figura 32 – Razão Áurea destacada na música
Fonte: Dados primários da pesquisa

Na coleção também é mencionado o pentágono como 
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símbolo da escola pitagórica, que conforme já se sabe possui 
os mistérios matemáticos da Razão Áurea em seu interior e, 
também o uso dessa proporção na arte, mencionando o seu uso 
por Leonardo da Vinci para desenho do rosto humano.

Figura 33 – O pentagrama e a Razão Áurea na arte 
(Coleção A Conquista da Matemática) 
Fonte: Dados primários da pesquisa

Assim, conforme se pode perceber a coleção faz uma 
abordagem superficial acerca da Razão Áurea sem mesmo citar 
sua nomenclatura como uma proporção harmônica encontrada 
pela escola pitagórica quando buscava o belo.

L2: Aplicando a Matemática

A coleção Aplicando a Matemática tem como principal 
característica o uso da ideia intuitiva de função na maior parte 
dos conceitos, tendo sempre como base a apresentação de 
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exemplos e o diálogo com o aluno. Alexandre Luís Trovan de 
Carvalho, um dos autores da coleção, é Bacharel em Matemática 
pela UNICAMP – Campinas, SP, Mestre em Matemática 
Aplicada e Doutor em Matemática pela mesma Universidade. 
E Lourisnei Fortes Reis, também autor da coleção, é Licenciado 
em Ciências com Habilitação em Matemática pela FIDENE – 
Ijuí, RS, Licenciado em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Moema, São Paulo.

Figura 34 - Capa da Coleção Aplicando a Matemática
Fonte: Dados primários da pesquisa

A coleção também preza pela contextualização dos 
conteúdos, trazendo exemplos de situações reais onde os 
conteúdos são aplicados. No Quadro 5 descreve-se a estrutura 

Felipe Silva Azevedo | 259



Editora Via  Dourada

260 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

desta coleção:

Coleção Edição Estrutura da obra Concepção de ensino

Aplicando a 
Matemática 2ª Edição

320p. / Dividida em unidades, que, 
por sua vez são divididas em: apre-
sentação de conteúdo; Exercícios 
de Aprendizagem; Exercícios de 
Fixação; e Desafios. Havendo em 
algumas unidades a presença da 
seção Mãos à Obra. / Ao final da 
obra: Exercícios complementares; 
Glossário; Material de Apoio; e Bi-
bliografia.

Uso de exemplos e diálogo 
com o aluno; Desvaloriza-
ção do cálculo mental por 
estimativas e uso da calcu-
ladora; sugestão de uso de 
materiais concretos; Con-
textualização do conteú-
do; destaque para a cida-
dania; pouca abordagem 
da história da Matemática.

Quadro 5 – Descrição da estrutura da coleção Aplicando a Matemática
Fonte: Dados primários da pesquisa

Analisando a estrutura da obra Aplicando a Matemática 
tem seções bem concisas em suas unidades. Inicialmente o 
conteúdo é apresentado ao aluno e durante a sua apresentação, 
as seções do livro aparecem com os exercícios de aprendizagem, 
exercícios de fixação e os desafios. 

Destaca-se a seção Mãos à Obra que sugere atividades 
práticas a serem praticadas pelos alunos, por vezes, sugerindo 
a formação de equipes em duplas ou grupos. Durante a 
apresentação do conteúdo percebe-se o constante diálogo com 
o aluno, bem como a sugestão de materiais concretos e a prática 
de grupos. 

De acordo com o FNDE (2012) apesar de a obra trazer 
desafios que estimulam o aluno na sua resolução utilizando-se 
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conteúdo é apresentado ao aluno e durante a sua apresentação, 
as seções do livro aparecem com os exercícios de aprendizagem, 
exercícios de fixação e os desafios. 

Destaca-se a seção Mãos à Obra que sugere atividades 
práticas a serem praticadas pelos alunos, por vezes, sugerindo 
a formação de equipes em duplas ou grupos. Durante a 
apresentação do conteúdo percebe-se o constante diálogo com 
o aluno, bem como a sugestão de materiais concretos e a prática 
de grupos. 

De acordo com o FNDE (2012) apesar de a obra trazer 
desafios que estimulam o aluno na sua resolução utilizando-se 

de diferentes estratégias, poucas vezes deixa que o aluno faça 
suas conjecturas, estimulando o raciocínio próprio do aluno em 
relação ao conteúdo. Mesma crítica já feita à coleção A conquista 
da Matemática, notando-se como uma falha corriqueira.

Após a análise não foi possível identificar nenhum 
diferencial desta coleção ao ensino de Matemática, todavia, 
cumpre o papel de mediadora do processo de ensino e 
aprendizagem.

A coleção Aplicando a Matemática não traz em nenhum 
dos seus livros voltados para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º 
ano) a Razão Áurea, notando que em alguns momentos do livro 
seria possível fazer sua abordagem como, por exemplo, no 6º 
ano quando o autor menciona as proporções do corpo humano. 
Acredita-se que a presença da Razão Áurea nesse conteúdo 
poderia levantar o interesse e a curiosidade dos alunos para a 
Geometria.

L3: Projeto Teláris

A coleção Projeto Teláris tem como destaque a 
contextualização do conteúdo de Matemática, com problemas 
que refletem a realidade social, sendo os conceitos abordados 
retomados constantemente com ampliações e aprofundamentos. 
A coleção é assinada por Luiz Roberto Dante, que é livre-
docente em Educação Matemática pela Unesp – Rio Claro, SP; 
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doutor em Psicologia da Educação: Ensino da Matemática, pela 
PUC-SP; mestre em Matemática pela USP. Atualmente ministra 
cursos e palestras sobre aprendizagem e ensino da Matemática 
para professores do Ensino Fundamental e Médio e escreve 
livros didáticos e paradidáticos de Matemática para o Ensino 
Fundamental e Médio pela Editora Ática. 

Figura 35 - Capa da Coleção Projeto Teláris
Fonte: Dados primários da pesquisa

Destaca-se que a coleção recebe críticas do Guia de Livros 
Didáticos (2013) do FNDE pelo que chamam de exaustiva lista 
de conteúdos somada ao seu detalhamento, fator que deixou a 
obra muito extensa, além disso, é informado que os conceitos 
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e procedimentos são abordados na coleção de forma que 
não apresenta muitas oportunidades para que o aluno possa 
tirar suas próprias conclusões, estabelecer relações e fazer 
generalizações.

O quadro 6 descreve a coleção no que diz respeito à sua 
estrutura:

Coleção Edição Estrutura da obra Concepção de ensino

Projeto 
Teláris 1ª Edição

304p. / Dividida em capítulos, que con-
tém subseções como: Ponto de partida; 
Introdução dos Capítulos; Seções; Tra-
tamento da Informação; Outros Con-
textos; Revisão cumulativa; e Ponto de 
Chegada. Além de subseções: Matemá-
tica nos textos; Verifique o que estudou; 
Autoavaliação; Exercícios e Problemas; 
Desafios; Bate-Papo; Você Sabia? Ofi-
cina de Matemática – fazendo a gen-
te aprende; Curiosidade Matemática; 
e Raciocínio Lógico. / Ao final da obra 
encontra-se um Glossário, as Respos-
tas dos exercícios propostos, sugestões 
de leituras complementares e de sites, 
além da Bibliografia.

Conteúdos explanados 
e sistematizados acom-
panhados de exemplos 
e exercícios; falta de in-
centivo ao aluno para 
problemetizar o conte-
údo; Articulação do co-
nhecimento novo com o 
já abordado; incentivo ao 
uso de recursos didáticos 
e leituras complementa-
res; incentivo ao trabalho 
em equipe; Contextuali-
zação do conteúdo; Es-
trutura da coleção bem 
hierarquizada.

Quadro 6 – Descrição da estrutura da coleção Projeto Teláris
Fonte: Dados primários da pesquisa

Verificou-se um grande número de subseções que visam 
a apresentação do conteúdo, a sua fixação, contextualização do 
tema, despertar o interesse do aluno através de curiosidades, 
além das revisões e a possibilidade de se ver diálogo com o 
aluno durante todo o livro, havendo uma comunicação plena 
entre o autor e o leitor. 
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Um fator que merece destaque é a organização da obra e 
a orientação do aluno feita pelo autor, visto que para ajudar na 
localização do conteúdo, as páginas ímpares trazem ícones nas 
suas margens, assim como uma seção inicial Conheça seu livro 
de Matemática, onde o autor orienta o aluno acerca do livro. 

A coleção se mostrou bastante positiva para abordagem 
do conteúdo em sala de aula, verificando-se uma boa dinâmica 
na transmissão de conteúdo, fator que é proporcionado pelo 
diálogo constante com o aluno como nas seções Curiosidade, Você 
Sabia? Bate-Papo, entre outros, o autor chama constantemente 
o aluno para o mundo da Matemática, dinamizando o processo 
de ensino/aprendizagem. 

A falha encontrada no livro pelo FNDE, assim como nas 
duas outras coleções aqui em estudo pairou sobre o fato de não 
estimular o aluno a desenvolver suas próprias hipóteses, sua 
própria visão acerca da resolução de uma questão Matemática, 
dando ênfase às regras, fórmulas e algoritmos. Na opinião 
de Freitas e Silva (2009) o ensino de Matemática se torna 
complexo a partir do momento que se faz uso de exercícios 
repetitivos e a utilização de fórmulas, que tornam o ensino 
mecânico, sendo fundamental que o aluno seja chamado para 
seu aprendizado, participando de todo o processo de forma 
ativa, sendo estimulado a desenvolver sua própria conjuntura, 
seu raciocínio matemático. No PCN de Matemática (2001), esse 
fator é destacado, mencionando que o uso de fórmulas, regras, 
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propriedades não se configura como a real aprendizagem do 
aluno, mas sim que ele consegue reproduzir de forma correta o 
que foi passado pelo professor, assim, menciona a importância 
de tornar o aluno como agente na construção de seu próprio 
conhecimento, afim de se obter uma real aprendizagem.

Quanto à abordagem da Razão Áurea pela coleção, 
encontrou-se:

Abordagem Projeto Teláris

Série 9º ano

Seção Dentro de um capítulo 
como conteúdo

Quadro 7 – Abordagem Razão Áurea pela coleção Projeto Teláris
Fonte: Dados primários da pesquisa.

Verificou-se que o Projeto Teláris não traz uma seção de 
curiosidade a respeito do assunto e sim o trata como conteúdo 
a ser aprendido, estando inserido dentro da seção 3 do Capítulo 
4 do livro do 9º ano desta coleção. O autor trata a Razão Áurea 
como um número com propriedades mágicas que traz beleza, 
perfeição e harmonia e começa a explicá-lo contando com um 
segmento de reta, onde demonstra os cálculos que resultam no 
número de ouro. O autor aborda de forma breve a história do 
número e destaca sua presença na natureza. 
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Figura 36 – Abordagem inicial da Razão Áurea na coleção Projeto Teláris
Fonte: Dados primários da pesquisa
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Figura 36 – Abordagem inicial da Razão Áurea na coleção Projeto Teláris
Fonte: Dados primários da pesquisa

Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 2

Felipe Silva Azevedo | 267

 
Logo após a explicação, o autor colocou uma extensa lista 

de exercícios sugerindo a realização em dupla. Inicialmente o 
autor colocou três retângulos com tamanhos diferentes, dando 
valores para seus lados e pede que os alunos os analisassem 
utilizando-se de uma calculadora, logo após seis itens fazem 
perguntas voltadas para os retângulos, a razão que há entre os 
lados e sobre a sequência de Fibonacci. Abaixo dos itens, o autor 
traz um quando um retângulo é considerado um retângulo de 
ouro. 
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Figura 37 – Exercício retângulo de ouro
Fonte: Dados primários da pesquisa

Figura 38 – Sugestão do uso da calculadora para cálculo da razão. 
Fonte: Dados primários da pesquisa
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Figura 37 – Exercício retângulo de ouro
Fonte: Dados primários da pesquisa

Figura 38 – Sugestão do uso da calculadora para cálculo da razão. 
Fonte: Dados primários da pesquisa
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Figura 39 – Demonstração do retângulo áureo
Fonte: Dados primários da pesquisa

Em seguida, o autor pede que o aluno construa um 
retângulo de ouro, dizendo os devidos passos a serem seguidos. 
Feito isso, pede que o aluno confirme a construção do retângulo 
áureo com o cálculo da razão entre suas medidas
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Figura 40 – Construção do retângulo áureo

Fonte: Dados primários da pesquisa

Uma seção Você Sabia? aparece em seguida falando 
acerca do molusco nautillus e a presença do número de ouro 
em suas proporções. Em seguida novo exercício é proposto, 
testando os conhecimentos dos alunos acerca do número de 
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acerca do molusco nautillus e a presença do número de ouro 
em suas proporções. Em seguida novo exercício é proposto, 
testando os conhecimentos dos alunos acerca do número de 

Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 2

Felipe Silva Azevedo | 271

 
ouro, pedindo que completem informações referentes às suas 
concepções. Logo após, novos exercícios são propostos dessa vez 
voltados para o triângulo áureo e para o pentágono, mantendo o 
padrão de explicação em cada questão para em seguida solicitar 
respostas do aluno.

Figura 41 – Seção Você Sabia?! Molusco Nautillus
Fonte: Dados primários da pesquisa

Após os exercícios, uma nova seção Você Sabia?! aparece, 
dessa vez destacando a aplicação do número de ouro nas artes. 
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Figura 42 – Seção Você Sabia?! Aplicações do retângulo de ouro na arte
Fonte: Dados primários da pesquisa

Sucedendo esta seção tem-se uma sugestão de leitura para 
a sequência de Fibonacci e a criação de coelhos, explicando em 
que consiste e a forma de encontrá-la, ao final pede que o aluno 
com o uso de uma calculadora, verifique os termos sequenciais 
que possam resultar na Razão Áurea.

Figura 43 – Seção Leitura Complementar – Sequência de Fibonacci
Fonte: Dados primários da pesquisa

6 DISCUSSÕES FINAIS
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Figura 42 – Seção Você Sabia?! Aplicações do retângulo de ouro na arte
Fonte: Dados primários da pesquisa

Sucedendo esta seção tem-se uma sugestão de leitura para 
a sequência de Fibonacci e a criação de coelhos, explicando em 
que consiste e a forma de encontrá-la, ao final pede que o aluno 
com o uso de uma calculadora, verifique os termos sequenciais 
que possam resultar na Razão Áurea.

Figura 43 – Seção Leitura Complementar – Sequência de Fibonacci
Fonte: Dados primários da pesquisa

6 DISCUSSÕES FINAIS
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O número de ouro foi apresentado neste estudo como um 

mistério da Matemática, podendo ser encontrado na natureza, 
na arquitetura, na música, na pintura, nas tecnologias, entre 
outros, sua proporção harmônica, com estética agradável é 
responsável por despertar o interesse de profissionais destas 
áreas. Assim, é considerado por muitos estudiosos como um 
símbolo da harmonia.

Justamente pelo número de ouro estar envolvido por 
tantos mistérios e curiosidades que este trabalho tomou esta 
proporção, visto que poderia se apresentar como uma forma 
de atrair e motivar aos alunos para o ensino de Geometria, 
considerando que o professor poderá mostrá-lo que a este ramo 
da Matemática está sim presente em seu cotidiano. 

Durante a pesquisa foi possível descrever as obras em 
estudos, como estão estruturadas, como abordam os conteúdos 
matemáticos em geral e a presença da Razão Áurea em seu 
conteúdo. Os livros foram analisados de 6º a 9º ano em 
relação à sua estrutura e conteúdo, verificando-se estrutura 
e abordagem do conteúdo semelhantes nas três coleções, 
a interdisciplinaridade e a contextualização do conteúdo 
estiveram sempre presentes nas obras.

No que diz respeito à abordagem da Razão Áurea em seus 
conteúdos verificou-se que a coleção Aplicando a Matemática 
não traz nenhum material voltado para essa temática, enquanto 
as coleções A Conquista da Matemática e Projeto Teláris a 
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abordam, ambas no livro do 9º ano do Ensino Fundamental II, 
não apresentando em outros anos desta fase de ensino.

A Razão Áurea é trazida na coleção A Conquista da 
Matemática, que aborda o conteúdo como uma introdução 
ao capítulo de segmentos proporcionais, destacando seu 
surgimento na história em decorrência da inconstante busca do 
homem pelo belo, a escola pitagórica é citada como precursora, 
e sua presença na música e na arte é citada, todavia, não traz 
a nomenclatura Razão Áurea ou outra semelhante, sendo 
mencionada como proporção harmônica.

A coleção Projeto Teláris foi a que mais chamou atenção 
nesta pesquisa, visto que o autor abordou a Razão Áurea 
como um conteúdo, trazendo para o aluno desde as questões 
algébricas, até a construção das formas geométricas, sugerindo 
trabalho em dupla relacionado ao assunto, assim como é feito 
em outros capítulos. Foi feita uma abordagem bem completa, 
trazendo ao aluno não só a teoria que envolve esse número 
e seus mistérios, mas também a Matemática que está contida 
nele, demonstrando ser perfeitamente possível a abordagem 
do número de ouro durante o Ensino Fundamental. O Quadro 
8 resume a abordagem da Razão pelas coleções aqui em estudo:
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Abordagem A Conquista da 

Matemática
Aplicando a Ma-
temática Projeto Teláris

Série 9º ano - 9º ano

Seção Brasil Real -
Dentro de um 
capítulo como 
conteúdo

Quadro 8 – Abordagem Razão Áurea pelas coleções em estudo
Fonte: Dados primários da pesquisa.

Ao final, pode-se constatar que a Razão Áurea ainda 
não é senso comum entre os autores de Matemática do Ensino 
Fundamental, em três coleções analisadas foi possível ver três 
diferentes resultados: Aplicando a Matemática, não trouxe 
o conteúdo; A Conquista da Matemática, o abordou como 
curiosidade, em uma seção voltada para contextualização 
do conteúdo (Brasil Real); e Projeto Teláris, que o abordou 
como conteúdo, de forma completa, como parte do ensino de 
Matemática, mais especificamente de Geometria. Todavia, pode-
se comprovar que é possível que a Razão Áurea seja abordada 
dentro do Ensino Fundamental, principalmente na última 
série dessa fase e, se for abordado de forma contextualizada 
e interdisciplinar pode motivar o aluno para essa área do 
conhecimento.

Deixa-se claro que este estudo não tem como intuito 
encerrar as discussões sobre o tema aqui tratado, mas sim 
ampliá-las deixando-se como sugestão para futuras pesquisas 
que outras coleções possam ser analisadas em relação à 
abordagem da Razão Áurea e uma pesquisa de campo em uma 
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sala de aula verificando a reação dos alunos ao ter um estudo 
contextualizado acerca do número de ouro.
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CAPÍTULO 7

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA COMO 
INTERVENÇÃO NO ENSINO DOS SURDOS: 

UTILIZAÇÃO DE NOVAS METODOLOGIAS DE 
ENSINO NAS ESCOLAS NO MUNICÍPIODE 

IRAUÇUBA ESTADO DO CEARÁ

José Marcio Paulino Gomes1

1 INTRODUÇÃO 

Os conteúdos matemáticos sempre estiveram presentes 
em nossas vidas, entretanto, são ensinados, na maioria das 
vezes, de forma extremamente teóricos, sem aplicação clara dos 
conhecimentos adquiridos em sala de aula. Os alunos em sua 
maioria não conseguem perceber a importância prática desse 
assunto em seu cotidiano.

A falta de conhecimento algébrico, aritmético e as 
dificuldades sociais vivenciadas extra sala de aula contribuem 
para o insucesso dos educandos. Diante desse cenário, faz-se 
necessário a abordagem dos conteúdos de forma diferenciada, 
como forma de resgatar no aluno a motivação necessária 
para estudar e aprender Matemática. A utilização de novas 
metodologias pedagógicas voltadas à Educação Matemática, 
1 José Marcio paulino Gomes é graduado em Estudos Sociais pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e Mestre 
em Ciências da educação pela Universidade São Lorenzo, PY. 2017.
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como a resolução de problemas, utilização de computadores, 
material concreto e outros, mostram-se como ponto de partida 
para inserir o educando deficiente auditivo no processo de 
ensino e aprendizagem.

A abordagem da disciplina de Matemática para educandos 
com deficiência auditiva é um desafio para o professor. 
Naturalmente, essa disciplina é considerada como sendo 
excludente, tanto para os alunos com deficiência como para 
os alunos classificados como “normais”. Para o aluno surdo a 
prática da Matemática torna-se ainda mais complicada, pois o 
mesmo tem que adaptar-se em determinados momentos a três 
linguagens diferentes para se apropriar do conteúdo ministrado 
em sala de aula. A primeira barreira é a língua vernácula, a 
segunda a linguagem Matemática e terceira a linguagem de sinais. 
O professor deve observar a transição entre esses obstáculos a 
fim de diminuir as dificuldades do educando. Acredita-se que 
não são os especialistas nem os métodos especiais de ensino 
escolar que determinam a inclusão de todos os discentes à 
instituição de ensino regular, mas que é primordial um esforço 
efetivo e coletivo, visando transformar as escolas e melhorar a 
formação dos professores para trabalhar com as diferenças nas 
salas de aula.

Com base na necessidade de interação, este trabalho 
aborda o esforço e a interação entre o aluno, intérprete e 
professor na aplicação de novas propostas de ensino em que o 
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aluno sente o interesse do professor em ensiná-lo, caso esse, que 
proporciona melhoria da relação entre ele e os demais alunos. 
Diante de uma proposta de intervenção na aprendizagem do 
aluno, o discente deve estar próximo do professor para que ele 
sinta-se confortável ao desenvolver as atividades propostas.
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com o dia a dia, trazer a experiência do meio ambiente para a 
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se o aluno ainda não domina a língua (LIBRAS), os exemplos 
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Propostas de utilizar recursos visuais e atividades concretas, 
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residência, o desenho de um trajeto, dentre outros, auxiliam 
no desenvolvimento da percepção espacial, comunicação visual 
etc. A utilização de recursos como jogos matemáticos é uma 
estratégia que permite a resolução problemas matemáticos. Um 
importante aspecto dos jogos é o desafio que eles provocam no 
discente, que gera interesse e prazer. Por isso, é necessário que 
os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor 
analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes 
jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver.

Diante do exposto acima, não necessariamente, temos 
o dever de “repassar” o conhecimento matemático apenas de 
forma indiferente à grande contribuição que essa ciência nos traz. 
É necessário que o professor, como um agente intermediador 
do conhecimento, tenha a sensibilidade de propor a inovação 
diante do desafio de ensinar e perceber as variáveis externas 
que dificultam a aprendizagem dos seus alunos mesmo diante 
de toda a inovação pedagógica apresentada em sala de aula.

2 A SOCIEDADE DIANTE DOS ALUNOS 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS E O SEU 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL

Historicamente, desde a antiguidade, o atendimento 
às pessoas ditas excepcionais aponta para o predomínio da 
eugenia, onde os indivíduos com deficiência eram considerados 
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uma degeneração da raça humana, devendo ser “expulsos” ou 
“eliminados” da sociedade. Essa postura decorria da falta de 
conhecimentos sobre a deficiência, fazendo com que os alunos 
com Necessidades Especiais – NEs fossem vistos como pessoas 
inúteis, sendo marginalizadas.

Mazzota (2005, p.16) explica que:

Considerando que, de modo geral, as coisas e 
situações desconhecidas causam temor, a falta 
de conhecimento sobre as deficiências em muito 
contribuiu para que as pessoas portadoras de 
deficiências, por “serem diferentes”, fossem 
marginalizadas, ignoradas. (Mazzota, 2005, p.16)

Podemos dizer, conforme Silva (2000, p.98), que a 
história da Educação Especial pode situar-se em três fases, a 
saber:

• Assistencialista;
• Cariz médico-pedagógico; e
• Da integração.

Na fase assistencialista, a religião, com o seu poder 
ideológico de influenciar o pensamento das pessoas, ao colocar 
o homem como “imagem e semelhança de Deus”, segregou os 
deficientes, deixando-os à margem da sociedade, em condições 
subumanas. Por força do Cristianismo, percebemos uma 
ambiguidade de comportamento da sociedade daquela época. 
Por um lado tratava- os como pessoas carentes e do outro 
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tentava explicar a causa dos problemas dos deficientes advindos 
da “expiação de pecados”, justificando com isso o tratamento 
recebido da sociedade, como castigo pelas suas imperfeições. 
Segundo Ribeiro (2003), com a evolução da sociedade, na idade 
moderna, influenciada pelas doutrinas filosóficas humanistas, 
apresentaram-se então melhores condições de tratamento e 
iniciaram-se investigações sobre as pessoas ditas excepcionais 
por parte da Medicina, dando um caráter cientifico aos estudos 
e experiências sobre os deficientes, ligados a vários aspectos 
como: hereditariedade, aspectos orgânicos, biotipologia, 
etiologia e outros.

Inicia-se então a fase da Educação Especial chamada de 
cariz médico – pedagógica. De acordo com Silva (2000, p. 99), 
nessa fase, reconhecem-se os direitos dos deficientes à educação 
especializada e à reabilitação. No entanto a intervenção continua 
sendo feita através de diagnóstico médico-psico-pedagógico, 
segregando os alunos ao colocá-los em escola de ensino especial 
ou numa classe especial. O primeiro relato considerado um 
caso médico, pode-se creditar à pessoa de Itard (1774 -1838) 
denominado “O selvagem de Aveyron”, através do qual se buscava 
uma teoria de avaliação e de construção de uma didática para 
os deficientes mentais Itard (apud RIBEIRO, 2003, p. 42). Foi 
principalmente na Europa, impulsionadas pelo contexto social 
favorável, que as lideranças do movimento pelo atendimento 
aos deficientes conseguiram mudanças nas atitudes dos grupos 
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sociais reinantes e acabaram se concretizando em medidas 
educacionais.

A partir dessas mudanças o movimento expandiu-se para 
vários países como Estados Unidos e Canadá e, posteriormente, 
para outros países, entre os quais, o Brasil. Várias foram às 
expressões utilizadas para denominar a abordagem pedagógica 
aos portadores de deficiências, tais como: Pedagogia dos 
Anormais, Pedagogia da Assistência Teratológica, Pedagogia 
da Assistência Social, Pedagogia Curativa ou Terapêutica 
e Pedagogia Emendativa. Essas abordagens, apesar de 
ultrapassadas e impróprias, continuam sendo usadas até hoje 
em algumas instituições.

2.1 DO MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR À 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS ATUAIS

A preocupação em oferecer, no Brasil, atendimento a 
pessoas com deficiência iniciou-se no século XIX, surgindo o 
interesse na criação de instituições educacionais direcionadas 
a essas pessoas.

A educação direcionada a indivíduos com necessidades 
especiais é chamada Educação Especial; segundo a legislação, 
é uma modalidade de educação escolar integrante da educação 
geral.

No Brasil, a Educação Especial se divide em dois períodos: 
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de 1854 a 1956, é marcada por iniciativas oficiais e particulares 
isolados; surgiram nesse período o Imperial Instituto dos 
Meninos Cegos (1854) e o Imperial Instituto de Surdos-Mudos 
(1857), hoje, respectivamente, Instituto Benjamim Constant e 
Instituto Nacional de Educação para Surdos.

De 1957 até os dias de hoje, a Educação Especial é marcada 
por iniciativas em âmbito nacional.

Devido à publicação da Declaração de Salamanca, a 
Educação Inclusiva passou a ser um tema cadente das políticas 
educacionais. Incluir passou a ser o novo objetivo da escola, 
que deve se estruturar para receber os alunos com necessidades 
educacionais especiais. Neste período a Educação Especial, de 
acordo com Pletsch (2010), defrontou-se com uma “crise de 
identidade”, pois não havia clareza sobre o seu papel diante da 
nova proposta educacional. Segundo Beyer (2005, apud Pletsch, 
2010, pg. 2) o início desta crise deve-se a razão de que

“Historicamente, a Educação Especial se constitui e 
funcionou como um sistema paralelo, desarticulado 
com o ensino regular. Quem atuava na Educação 
Especial ensinava os deficientes em classes ou 
escolas especiais, enquanto que os professores do 
ensino regular trabalhavam com os não deficientes”.

Esta ótica da Educação Especial como uma modalidade 
educacional à parte do sistema regular, a acompanha desde o seu 
surgimento nos documentos oficiais brasileiros, por volta do ano 
de 1960. Nessa época seu objetivo era “assegurar atendimento 
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terapêutico e educacional a pessoa com deficiência” (REDIG, 
2010, p.29).

A Educação Especial tradicionalmente se configurou 
como um sistema paralelo e segregado de ensino, voltado para 
o atendimento especializado de indivíduos com deficiências, 
distúrbios graves de aprendizagem e/ou de comportamento, 
altas habilidades ou superdotação. Foi caracterizando-se como 
serviço especializado por agrupar profissionais, técnicas, 
recursos e metodologias específicas para cada uma dessas 
áreas. Estes especialistas se responsabilizavam pelo ensino e 
aprendizagem dos alunos então chamados “especiais”, mesmo 
quando estes participavam de turmas comuns em escolas 
comuns. (GLAT, 2013)

Devido à nova política de inclusão escolar, a Educação 
Especial necessitou ser reestruturada, pois não é agradável 
uma educação segregada e excludente.

O movimento em prol da Educação Inclusiva trouxe 
em sua gênese uma discussão sobre a finalidade da Educação 
Especial, mormente no seu excesso de especialização. A 
classificação de diferentes tipos de deficiências começou a ser 
colocada em segundo plano na definição geral de portadores 
de necessidades educativas especiais, ampliando-se aí o leque 
de alunos que deveriam receber algum tipo de suporte, já que 
agora considera-se, também, qualquer dificuldade escolar 
permanente ou temporária. (GLAT, 2012)
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É na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
Darcy Ribeiro), nº 9394/96 (BRASIL, 2016) que se observa pela 
primeira vez a mudança de concepção da Educação Especial. Este 
documento denominou a Educação Especial como “modalidade 
de educação escolar, oferecida, preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 
educacionais especiais.” Esta mudança de compreensão foi 
confirmada nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 
na Educação Básica (resolução CNE/CNB nº 002/01- 
(BRASIL, 2016) que regulamente os artigos da LDB e dispõe 
sobre a oferta da Educação Especial como parte integrante do 
Sistema Regular de ensino, definindo, entre outros, quem são 
os alunos com necessidades educacionais especiais, a caráter 
dos serviços de apoio a educação para a classe comum e as 
exigências de formação de professores. Esta diretriz explica que 
Educação Especial é um processo educacional escolar definido 
por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 
educacionais especiais, organizados institucionalmente para 
apoiar, complementar, suplementar e, alguns casos, substituir 
os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação 
escolar promover o desenvolvimento das potencialidades 
dos educandos que apresentam necessidades educacionais 
especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica 
(BRASIL, 2016).

A partir 2003, com o surgimento do Programa de 
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Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, do Ministério 
da Educação (BRASIL, 2016) percebemos mais uma vez se 
reafirmar a importância da Educação Especial frente à Educação 
Inclusiva. Esse programa teve como finalidade mudar os 
sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos, desta 
maneira assegurando o direito e acesso de todos à escolarização 
e à organização do atendimento educacional especializado e a 
promoção de acessibilidade.

No entanto foi com a promulgação da Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2016), que o atendimento a pessoa com deficiência 
foi reestruturado e de novo regulamentado, passando a ser 
denominado Atendimento Educacional Especializado. Nesta 
nova perspectiva, a Educação Especial se reafirma como uma 
modalidade de educação, que perpassa todos os níveis de 
ensino, desde a da Educação Infantil ao Ensino Superior, seu 
objetivo é o de complementação e/ou suplementação (no caso 
dos alunos com altas habilidades) da educação regular, não 
sendo mais levada em consideração sua natureza substitutiva 
ou segregadora. A Educação Especial deverá ser ofertada 
na modalidade de Salas de Recursos Multifuncionais e/ou 
atendimento complementar.

Segundo a Secretária de Educação Especial, Claudia 
Dutra “o documento contempla a necessidade de reorientação 
da Educação Especial e a articulação dos sistemas de ensino, 
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dando visibilidade às dimensões conservadoras que perpassam 
o campo da educação e dificultam uma real transformação da 
escola” (2008, p. 01).

Uma das inovações trazidas pela Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) 
é o Atendimento Educacional Especializado – AEE, um serviço 
da Educação Especial que

[...] identifica, elabora e organiza recursos 
pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as 
barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando suas necessidades específicas. As 
atividades desenvolvidas no atendimento educacional 
especializado diferenciam-se daquelas realizadas 
na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 
escolarização. Esse atendimento complementa e/
ou suplementa a formação dos alunos com vistas 
à autonomia e independência na escola e fora dela. 
(SEESP/MEC, 2016, p.10)

Conforme aponta esse documento, também cabe a 
“Educação Especial organizar e orientar a criação de redes 
de apoio, formação continuada e em serviço de professores, 
identificação de recursos e a realização de práticas colaborativas” 
(REDIG, 2010, p. 33).

2.2 O DESAFIO DE ENSINAR MATEMÁTICA PARA 
ALUNOS SURDOS
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De acordo com Fiorentini (2015), a Matemática não pode 

ser concebida como um conhecimento pronto e acabado, mas, ao 
contrário, como um saber vivo, dinâmico e que, historicamente 
vem sendo construído, atendendo a estímulos externos 
(necessidades sociais) e internos (necessidades teóricas de 
ampliação de conceitos).

Carraher et al. (2015), afirmam que a aprendizagem da 
Matemática é um momento de interação entre a Matemática 
organizada pela comunidade científica, isto é, a Matemática 
formal, e a Matemática como atividade humana, sendo essa 
última entendida como a utilização, na nossa vida cotidiana, 
dos conhecimentos adquiridos na escola. Neste sentido, sabe-
se que os alunos surdos trazem para a escola conhecimentos, 
ideias e intuições, construídas através das experiências que 
vivenciam em seu grupo sociocultural.

Ainda segundo Carraher et al. (2015), os alunos surdos 
chegam à escola com ferramentas diferenciadas para, classificar, 
ordenar, quantificar e medir. Além disso,  aprendem a 
atuar de acordo com os recursos, dependências e 
restrições de seu meio. Neste sentido, para que o aluno surdo 
possa exercer a cidadania, é necessário viabilizar um ambiente 
escolar que possibilite a sistematização dos saberes adquiridos 
no ambiente social de calcular, medir, raciocinar, argumentar 
tratar informações estatisticamente, etc. Mas o panorama em 
relação ao aluno surdo ainda não demonstra resultados muito 
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satisfatórios. De acordo Skliar (2014) a educação dos surdos 
vem sendo marcada, ao longo da história, pelo fracasso. Muitos 
já foram responsabilizados por esse fracasso: os surdos e 
sua surdez, os professores, ouvintes, bem como os métodos 
utilizados na escola.

De acordo com Carraher et al (2015), a Matemática ainda 
não conseguiu se desvencilhar do estigma do bicho de sete 
cabeças, de matéria difícil, de que só aprende quem já nasce com 
o dom para cálculos. Para Lopes (2015) (apud Machado, 2015) 
qualquer indivíduo, em condições físicas e mentais normais, 
consegue produzir conhecimento matemático, desde que esteja 
exposto a tal desenvolvimento e se prepare para isso.

Diz ainda que, para prover a Matemática de significado, 
faz-se necessário a utilização da história, de processos 
interdisciplinares, relacionando a Matemática com outras 
áreas, tais como as artes e a geografia entre outras; além disso, 
é necessário valer-se de aplicações interessantes, jogos de 
raciocínio, Matemática contemporânea e outros recursos.

Mas é importante ressaltar que a Barbosa (2014) e 
também Nunes e Moreno (2014) compartilham das ideias de 
que a somente a surdez não causa atraso na aprendizagem da 
Matemática, pois o que pode causar prejuízos ao aprendizado 
da Matemática são os estímulos linguísticos restritos, por 
exemplo, o acesso tardio a Libras. Para Barbosa (2014) questões 
de ordem socioeconômica também têm implicações diretas 
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para empobrecimento linguístico tanto para ouvintes, quanto 
para os surdos.

Nunes e Moreno (2014), também detectaram em seus 
estudos que as crianças surdas e ouvintes na idade pré-escolar 
não possuíam conhecimento relativo à composição numérica, 
raciocínio aditivo (três mais três), raciocínio multiplicativo (4 
crianças brincando, 2 bonecas cada um), razão e proporção e 
fração (fatias de bolo). No entanto, elas conseguiram demonstrar 
em outros testes, que através da intervenção educacional 
apropriada, os alunos surdos obtiveram bom desempenho. 
Sendo assim é necessário viabilizar estímulos linguísticos e 
metodológicos no espaço escolar que possibilitem ao aluno 
surdo minimizar os atrasados e dificuldades em Matemática 
detectada em todos os níveis de ensino, com já mencionado.

Constata-se que os conteúdos curriculares dos livros 
didáticos de matemática estão em descompasso com o novo 
contexto educacional inclusivo, principalmente quando se refere 
ao ensino e a aprendizagem dos alunos surdos. Pois, vive-se em 
um mundo de alta tecnologia e o ensino da Matemática não 
está conseguindo criar conexões com esta exigência social, isto 
é, a inclusão ativa dos alunos surdos aos meios tecnológicos, 
como computador. Nota-se que um dos principais instrumentos 
usados diariamente na escola é o livro didático, mas que tem 
pouca relevância quando aplicado para alunos surdos, pois 
não contempla a diversidade curricular necessária ao ensino 



296 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

e a aprendizagem em igualdade de condições como os demais 
alunos ouvintes.

De acordo com Carraher et al (2015) ao ensinar Matemática 
para os surdos pouco tem sido levado consideração, tais 
como: características psicológicas dos alunos, o modo como se 
estruturam os conceitos lógico- matemáticos e diversas formas 
de aprendizagem, como é o caso da Libras (visual- espacial).

Este autor insiste que a Matemática está intimamente 
relacionada com a vida cotidiana prática e afirma que quando 
uma criança resolve um problema com números na rua, usando 
seus próprios métodos, mas que são compartilhados por outras 
crianças e adultos está diante de um fenômeno matemático, 
devido ao conteúdo do problema. Isso envolve a Psicologia, 
porque a criança certamente raciocinou.

Sendo assim, é indicado produzir o maior número 
de materiais didáticos adaptados, a exemplo da atividade de 
matemática produzida fonte bilíngue na sua forma gráfico-
visual (Português e Libras. Com a produção dessa atividade 
pretende-se atender as necessidades específicas dos alunos 
surdos, e assim, possa facilitar na apropriação dos conceitos de 
matemática do básico ao mais complexo.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa mostrou-se como uma alternativa as ações 
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que podem ser desenvolvidas no sistema de ensino básico para 
os alunos com deficiência auditiva. Observou-se, conforme a 
pesquisa bibliográfica, que os professores ainda não apresentam 
um preparo satisfatório para lidar com as práticas educativas, 
principalmente quando tratamos dos conteúdos no ensino de 
matemática. Os professores ainda são muito dependentes do 
intérprete o que torna as ações em sala de aula limitadas e as 
abordagens dos conteúdos muitas vezes confusas.
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CAPÍTULO 8

O USO DE UM SOFTWARE GCOMPRIS COMO 
ESTRATÉGIA FACILITADORA NO ENSINO 

MATEMÁTICO NO FUNDAMENTAL I

Maria Naliene Lemos Maia1

1 INTRODUÇÃO

A relação ente o homem e Matemática é muito estreita, 
ocorre desde os primórdios, devido a sua necessidade cotidiana. 
Desde o início dos tempos, o homem cria estratégias de 
sobrevivência e modos de resolver problemas relacionados 
à matemática. Assim, pode-se dizer que a humanidade foi 
permeada por problemas que envolviam a matemática, 
pensando em sua qualidade de vida.

Entendemos que a resolução de problemas é tratada 
como uma prática do dia a dia e para trabalhar com problemas 
matemáticos, de modo a favorecer ao aluno uma melhor 
compreensão dos conteúdos, mostra-se necessário que ele seja 
relacionado à sua vivência diária. 

O desenvolvimento da aprendizagem matemática com o 
1 Licenciatura Plena em Português / Inglês pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA(2006), Especialização 
em Psicopedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA (2007), Especialização em Educação Global, 
Construção da Cidadania e Inteligências Humanas pela Faculdade de Desenvolvimento e Integração Regional - 
FADIRE (2015) e Mestrado em Educação pela Flórida Christian University - FCU (2018). Atualmente é professora 
da rede municipal de Morada Nova.
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uso de softwares educativos vem transformar o sofrimento das 
crianças e a aversão que existe frente à disciplina da matemática 
em estímulo, entusiasmo e diálogo.

O Gcompris apresenta exercícios educacionais com 
inúmeras atividades para educandos na faixa etária dos dois 
aos dez anos de idade, que favorecem o desenvolvimento das 
várias habilidades cognitivas.

 A grande maioria dos softwares estão voltados para 
ampliar os conhecimentos dos alunos e os engenheiros que 
os programam procuram apresenta de forma simples para 
serem manuseados por professores, monitores e crianças.  
Um dos atrativos em trabalhar com softwares é a diagramação, 
são elementos que chamam a atenção das crianças por sua 
desenvoltura, em que as cores aparecem de forma atraente e 
diversificadas, despertando o interesse da clientela infantil. 

Dessa forma, o aluno poderá apreender brincando, pois 
no programa podem ser trabalhadas atividades, tais como: 
aprender a conhecer o manuseio do computador, exercícios 
com experimentos, invenção, ludicidade, adivinhação, enigma, 
charada, quebra-cabeça, geometria, cálculo, e estratégias, com 
gráficos e figuras aparecem em tamanho grande, para facilitar 
a visualização.

Diante desse cenário, julgamos a pesquisa de suma 
relevância, considerando que conhecer as facilidades e 
dificuldades da utilização do Software livre, permitirá a 
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elaboração de estratégias para a melhor aceitação dos discentes, 
bem como a realização de atividades adequadas para aprimorar 
a aprendizagem.

Enfatiza-se, aqui, o uso de um Software educativo Gcompris 
como programa capaz de estimular na criança a orientação 
temporal e espacial, desenvolvimento da coordenação motora, 
percepção auditiva e visual, além de estimular a capacidade de 
raciocínio lógico-matemático.

Partindo dessa discussão, lançou-se o questionamento 
que veio propor a problemática da pesquisa em questão, que 
é: Quais as percepções dos professores acerca da utilização do 
Software educativo Gcompris nas aulas de matemática? 

Assim sendo, esta pesquisa tem como finalidade enfocar, 
o uso do software “Gcompris”, programa criado por Bruno 
Coudoin, que possui a finalidade de subsidiar as dificuldades 
educacionais enfatizando a resolução de problemas como 
facilitador através da informática.

Dessa forma, demarcamos como objetivo geral deste 
estudo: Analisar as percepções dos professores acerca da 
utilização do Software educativo Gcompris nas aulas de 
matemática. 

2 A IMPORTÂNCIA DA COMPREENSÃO 
MATEMÁTICA
 

Os docentes que atuam na disciplina de matemática se 
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deparam, constantemente, em sala de aula com alunos que não 
conseguem retirar do enunciado dos problemas matemáticos 
dados para a sua resolução ou identificar o que o problema está 
questionando.

Uma das possíveis causas dessa dificuldade pode ser 
denominada de dificuldade de interpretação. A ideia de que 
para estudar matemática não é preciso ler é completamente 
falsa, pois a facilidade de interpretação está diretamente ligada 
à leitura.

Sendo assim, pode-se dizer que o aluno que possui 
um hábito regular de leitura terá uma facilidade maior em 
compreender um problema matemático.

Ao propor uma situação problema para os alunos é 
preciso estar atento à interdisciplinaridade, a contextualização 
e a ligação do conteúdo matemático com a realidade dos alunos. 

Essas são formas de tornar a interpretação de problemas 
matemáticos mais agradáveis e também de colaborar com a 
educação matemática. 

O principal desafio para os docentes é estimular o gosto 
e a prática da leitura dos alunos. 

A ausência de iniciativas que estimulem os aprendentes 
para a prática leitora, reprimem a sua curiosidade e a “vontade” 
de ler.

É importante, inicialmente, que o aluno leia com muita 
atenção o enunciado para entender o que se pede. Depois, 
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separar o enunciado em partes, identificando o que é dado e o 
que é pedido. 

Desse modo o procedimento de uma situação de 
resolução de problema só tem significado visto em relação ao 
aporte conceitual no qual esta situação se insere. Além disto, 
em nenhuma pesquisa este papel é minimizado. Pelo contrário, 
ele é entendido como essencial para a condução do aluno no 
seu processo de resolução.

3 A TECNOLOGIA E OS AMBIENTES VIRTUAIS 
DE APRENDIZAGEM  

Neste capítulo apresentamos a relação entre a tecnologia 
e os ambientes virtuais de aprendizagem.

A sociedade atual passa por imensas mudanças 
caracterizadas por uma profunda valorização da informação. Na 
chamada sociedade da informação e tecnologia, o conhecimento 
assume e passa a exigir um profissional critico, com capacidade 
de pensar.

Para se ter um desenvolvimento é necessário formar 
profissionais capazes de desenvolver o conhecimento nos 
alunos, ou seja, que esse aprendizado não se sustente apenas 
em instrução que o professor passa para o aluno, e sim no 
desenvolvimento de novas competências.
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3.1 AMBIENTES VIRTUAIS

O termo ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) não 
é necessariamente um lugar direcionado ao ensino a distância. 
Na realidade o ambiente virtual tem dado apoio com frequência 
na aquisição da aprendizagem acompanhada, que mostra-
se cada dia mais atual em nossa realidade, no que concerne 
a utilização dos meios digitais de comunicação aplicado como 
intervenção na aprendizagem.

A intensão de averiguar os ambientes de aprendizagem 
através dos meios virtuais tem despertado o interesse de 
docentes de várias áreas do conhecimento para planejar oficina 
de grupos para estudo (NEVADO,2009). 

Os ambientes virtuais de estudo podem ser usados para 
exercícios e jogos que oportunizam aumentar a troca de ideias 
para além da sala de aula. Na possibilidade da criança estar 
impossibilitada de frequentar a escola, não seria um empecilho 
diante da evolução tecnológica (ALMEIDA,2003).

Observou-se que ao saírem da escola as crianças mantem 
uma interação tornando capaz o esclarecimento de dúvidas, a 
troca de experiências, os estudantes demonstram mais parceiras 
e contribuem mais no contato. 

Uma forma provável de dar mais atenção individual ao 
discente acontece no ambiente tecnológico pois é onde se é capaz 
de observar seu desempenho e melhorar a sua compreensão 
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onde ele se mostra com dificuldades no aprendizado.

 A escola tem adotado meios mais criativos para 
transmitir o assunto e uma maior interação entre os alunos 
através de seminários, aulas atrativas e diferenciadas, 
modificando as formas de avaliar o aluno (CONTRI, RETZLAFF, 
KLEE, 2011).

Os universos virtuais de conhecimento adicionam várias 
tecnologias detectadas na Web para favorecer a comunicação e 
viabilização de materiais. O agrupado de funcionalidades que 
todo ambiente contém é definido por requisitos estabelecidos 
em qualquer meio.

4. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem 
qualitativa e quantitativa.

O instrumento de coleta de dados foi um questionário 
aplicado aos professores onde a primeira parte foi do 
questionário o instrumento que procurou identificar algumas 
características do professor e a segunda identificar os aspectos 
relacionados a condutas do educador.

Sendo assim, de posse do referencial teórico fundamental 
para a pesquisa, dá-se início à pesquisa de campo, utilizada 
com o objetivo de conseguir informações a respeito da situação 
para a qual uma solução precisa ser encontrada (LAKATOS & 
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MARCONI, 1991). 

4.1 CAMPO DA PESQUISA 

O Município de Morada Nova localizado na região do 
Sertão Central do Estado do Ceará, Mais especificamente na 
localidade de Aruaru, encontram-se duas escolas de grande 
porte, uma funciona durante os períodos matutino e vespertino 
com o Ensino Fundamental I e à noite Ensino Médio e a outra 
escola funciona com o Fundamental II nos turnos manhã, tarde 
e noite. 

A Escola de Educação Básica Joana Paula de Morais, 
de caráter público é a que possui maior número de alunos 
matriculados no município de Morada Nova, a mesma apresenta 
o nível menos satisfatório de aprendizagem matemática, devido 
a tal situação foi esse baixo nível de aprendizagem matemática  
um dos critérios observados para a escolha de aplicar o projeto 
de pesquisa nas turma do primeiro ao quinto ano, no turno da 
manhã, para que pudesse acontecer a melhoria no interesse 
dos alunos e o desenvolvimento da dissertação. 

4.2 SUJEITOS DA PESQUISA

Os sujeitos escolhidos para a participação na pesquisa 
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foram os professores de matemática do 1º ao 5° ano, perfazendo 
um total de cinco professores, não responderam ao questionário 
da pesquisa a equipe gestora da escola e professores que não 
lecionem a disciplina de matemática, devido não se encaixarem 
no perfil desejado. 

4.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados com os professores foi realizada 
nos meses de maio e junho de 2016, por meio de entrevistas 
semiestruturadas individuais que contemplaram os dados 
sócio demográficos e questões norteadoras acerca da utilização 
de Software.

O entrevistador visitou diariamente a escola e as 
entrevistas foram gravadas para melhor apreciação. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados neste 
trabalho foram:

• Questionário geral, que está ajustado por indagações 
pertinentes aos dados dos docentes no monitoramento 
dos alunos com o computador;

• Software educativo matemático “Gcompris”, 
composto por mais de cem aplicativos diversificados 
compreendendo as idades a partir dos dois anos; 

• Momento de observação específica em que os 
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professores praticam exercícios no computador e sua 
relação com o Software como estratégia facilitadora 
na aprendizagem matemática tornando-se possível 
avaliar o desempenho dos aprendentes frente a 
proposta da pesquisa.

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Observou-se que entre os educadores, cada um pode se 
desenvolver de forma diferenciada, visto que alguns se adaptam 
com grande facilidade ao uso do Software, como estratégia 
facilitadora do ensino matemático, frente a outros. Ficou claro 
devido à falta habito dos professores com a tecnologia que uns 
preferem essa nova metodologia e outros a forma de ensino 
tradicional.

4.5 DIFICULDADES ENCONTRADAS NO MANUSEIO 
DO PROGRAMA 

Observou-se uma dificuldade inicial com o manuseio do 
teclado e algumas opções do programa, visto que os mesmos não 
possuem ampla experiência com a utilização de computadores, 
porem logo foi sanada devido aos exercícios para habilidade 
com o teclado e mouse, explicitados nos jogos do Solftware 
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Gcompris. 
No tocante aos conceitos dos teóricos em relação a 

educação tecnológica e o papel do software educativo, que 
o educador necessita de formação nessa fase, observando 
os aspectos de habilidades dos professores na solução de 
problemas ao utilizarem o Gcompris. A dificuldade tende a 
acontecer desde as primeiras aulas onde se pode transformar 
para melhor o desempenho dos docentes e focar suas definições, 
porém esses critérios aos poucos irão sendo adquirido com as 
aulas aplicativas e melhor coordenadas. Os professores irão se 
habituar a essa nova forma de cobrança da disciplina, dada ao 
seu devido rigor e melhores resultados de seu trabalho.

Na visão dos professores há alunos que apresentam 
dificuldades na matemática, onde, se não for orientado 
devidamente a operacionalizar o Gcompris trará incertezas até 
chegar a ponto de não entender as operações e proporcionar 
mais erros. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que há falta de pessoas capacitadas para o 
auxílio na utilização de computadores, de um laboratório de 
informática onde os alunos tenham contato com a tecnologia 
que já se faz disponível no mundo, atualizando os modelos de 
aulas onde a forma de ensino tradicional possa ser mesclada com 
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inovações tecnológicas e assim a realidade de aulas inovadoras 
e dinâmicas consigam envolver os estudantes o suficiente para 
que eles tenham cada vez mais prazer em estudar e não sintam 
apenas como uma obrigação. 

De posse dos resultados há uma reflexão sobre as situações 
problemáticas que se verifica através da visão dos professores 
aos alunos em relação ao software. Não se concebe resolver 
uma atividade sem a compreensão não só da linguagem, 
reconhecendo aspectos didáticos, mas também os utilizando na 
busca de uma solução. 

A aplicação do estudo de caso representou elevado 
envolvimento dos professores no desenvolvimento investigativo 
nos conceitos do software mencionado em educação tecnológica. 
A própria forma com que foram feitos os analises em cima do 
programa e o que as mesmas representavam levou os próprios 
professores e alunos a compreenderem as expressões verificadas 
a partir da realidade que observaram. 

Conclui-se que se faz necessário mais pesquisas nessa 
temática que se proponham a testar novas ferramentas em 
escolas para proporcionar a melhor forma de aprendizado para 
os alunos principalmente em matemática pois ainda é uma 
disciplina que se faz tão necessária para dá prosseguimento 
na vida estudantil e continua a ser nas series de bases onde o 
aluno tem que construir esse conhecimento da matéria. 

As transformações verificadas nas relações do software e 
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na educação têm sido caracterizadas, nesta pesquisa, pelo avanço 
das redes de comunicações, mas compreende principalmente 
as relações dos professores com os alunos. 

Portanto, as questões educacionais que são desenvolvidas 
nas escolas passam a fazer parte em encontrar propostas 
novas de desenvolvimento e tecnologia que atingem a análise 
da organização do trabalho no interior da escola, ou seja, no 
processo de ensino-aprendizagem. 

A Gcompris aqui analisada apresenta uma forte 
tendência de mudança da organização do sistema educativo 
por meio do fortalecimento e da educação tecnológica. Mas o 
propósito de tornar o sistema educativo mais dinâmico deve 
vir acompanhado de uma política educativa de articulação e 
unidade do sistema estratégico do órgão instalador do projeto, 
para não provocar sua fragmentação e, assim, legitimar os 
mecanismos de tecnologia e software.

Como recomendação, em estudos futuros será possível 
através do Software Gcompris perceber tendências básicas de 
compreensão na escola como organização e implicações na 
construção de avaliação em sala de aula. 

Será possível também encontrar propostas de avaliação 
que atingem a análise da matemática no interior da escola, ou 
seja, o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, as questões 
pedagógicas passam a fazer parte da avaliação educacional e as 
questões dos professores são pensadas em relação a elas.
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Os fatores investigados nesta pesquisa, e em especial 

na revisão da literatura evidentemente constituem uma fonte 
essencial para os interessados no processo da utilização do 
Software Gcompris.
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CAPÍTULO 9

O LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA: 
ESTRATÉGIA PARA MELHORIA DA 

APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL I
Maria Valderlene de Almeida Silva1

1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos tempos a educação tem apresentado a 
necessidade de implantar uma proposta pedagógica inovadora, 
já que são muitas as dificuldades que as escolas possuem em 
realizar um trabalho de qualidade, visto que são inúmeros os 
desafios que os educadores enfrentam para desempenharem 
suas atividades escolares e tornarem-se formadores de opiniões. 

Esta pesquisa aborda o uso do lúdico no ensino da 
matemática, como estratégia pedagógica através de jogos para 
melhoria do processo de ensino e da aprendizagem.

Os educadores, de forma geral, nem sempre possuem 
clareza das razões fundamentais pelas quais os jogos são 
importantes para o ensino-aprendizagem de matemática, ou 
qualquer outra disciplina. Também não conseguem decidir em 
que situação ou momento devem introduzir o uso de jogos. 

1Graduada em Ciências, Química e Biologia pela Universidade do Ceará (UECE), Graduada em Matemática pela 
Universidade Federal do Cerará (UFC), Pós- graduada em Matemática, Química e Gestão pela Faculdade de 
Selvíria (FAS) e Mestre em Ciências da Educação pela Flórida Christian University.  
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Costuma-se justificar a importância desses elementos apenas 
pelo caráter incentivador, o que se acredita ser errado, uma vez 
que não é função do educador deixar as aulas mais dinâmicas 
para que os alunos possam gostar da disciplina ou do professor, 
mas sim fazer com que estes alunos, através da utilização de 
jogos, faça um elo entre teoria e prática.

As ferramentas lúdicas se tornam necessárias no processo 
de ensino aprendizagem da matemática do ensino fundamental 
I, já que os discentes encontram dificuldade em assimilar com 
abstrato. No entanto, os professores de matemática das escolas 
de educação básica, Luís João de Sousa, Tancredo de Almeida 
Neves e Tenente Terceiro da Rede Municipal de Morada Nova 
- CE encontram dificuldades em inseri-las em suas aulas de 
maneira fluida e efetiva os jogos à sua disposição.

Embora os professores de matemática do ensino 
fundamental I, das escolas de educação básica, Luís João de 
Sousa, Tancredo de Almeida Neves e Tenente Terceiro da 
Rede Municipal de Ensino do Município de Morada Nova - CE 
reconheçam as dificuldades em inserir o uso de jogos no ensino 
de matemática, seu uso é defendido, não só porque permite aos 
alunos usarem as ferramentas correntes na sociedade em geral, 
mas também, porque os tornam capazes de se envolverem 
ativamente na exploração das ideias matemáticas.

Em virtude de sua importância para o sucesso da 
matemática e acreditando que a utilização do lúdico é uma 
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poderosa ferramenta para melhorar a qualidade do processo 
de ensino-aprendizagem é que se buscou realizar esta pesquisa 
que tem por objetivo geral: Analisar as concepções e o uso do 
lúdico no ensino de matemática pelos professores do ensino 
fundamental I; e os específicos como: Descrever sobre o uso 
da ludicidade e como os professores utiliza como recurso na 
sala de aula; Identificar as necessidades existentes dentro 
das referidas escolas para implantar a cultura do lúdico; e 
Apresentar os conhecimentos dos professores de Matemática 
acerca da ludicidade no processo ensino aprendizagem no 
cotidiano escolar. 

Diante do exposto, o trabalho se pauta na questão que ora 
propõe a problemática da pesquisa em tese: Quais as dificuldades 
enfrentadas pelos professores do ensino fundamental I, das 
escolas de Educação Básica Luís João de Sousa, Tancredo de 
Almeida Neves e Tenente Terceiro, da cidade de Morada Nova 
- CE, para a aplicação do uso da ludicidade no ensino de 
Matemática?

Para responder o questionamento, foi desenvolvido 
uma pesquisa, para que fosse possível atingir o seu propósito, 
escolhemos um estudo de cunho exploratório, diferenciada 
por questionamento qualitativo e quantitativo, pois a taxa de 
dados se dá a partir das duas abordagens. No que concerne 
aos dados qualitativos nos dobramos sobre a percepção dos 
educadores em relação a necessidade individual dos educandos. 
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Outro argumento destacado refere-se à mudança de postura 
do educador, no fortalecimento de sua prática, buscando 
conhecimentos teóricos que os conduza a atitudes que favoreça 
o processo de ensino aprendizagem de forma eficaz com o 
lúdico. 

2 REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo apresentamos um breve recorte em 
relação à ludicidade no ensino da matemática, de fato, não é 
mais adequado continuar concebendo o processo de ensinar 
como sendo sinônimo de transmissão do saber de maneira 
dogmática, verbalística, repetitiva, onde o professor é visto 
como detentor de todo saber, mas migrar para abordagens 
centrais na busca de informações na adaptação às mudanças. 
Assim, o educador deixa de ser um mero transmissor de 
conhecimentos descontextualizados, para se tornar um 
catalisador do conhecimento, responsável pela forma de como 
a aprendizagem ocorra.

2.1  A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO ATRAVÉS DOS 
TEMPOS

A ludicidade sempre fez parte da vida dos seres humanos 
desde os povos primitivos, porém esta não era tida como forma 
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relação à ludicidade no ensino da matemática, de fato, não é 
mais adequado continuar concebendo o processo de ensinar 
como sendo sinônimo de transmissão do saber de maneira 
dogmática, verbalística, repetitiva, onde o professor é visto 
como detentor de todo saber, mas migrar para abordagens 
centrais na busca de informações na adaptação às mudanças. 
Assim, o educador deixa de ser um mero transmissor de 
conhecimentos descontextualizados, para se tornar um 
catalisador do conhecimento, responsável pela forma de como 
a aprendizagem ocorra.

2.1  A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO ATRAVÉS DOS 
TEMPOS

A ludicidade sempre fez parte da vida dos seres humanos 
desde os povos primitivos, porém esta não era tida como forma 

Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 2

Maria Valderlene de Almeida Silva | 319

 
de prazer, mas como parte de suas obrigações diárias.

Para que se possa melhor entender a importância do 
lúdico através dos tempos, voltaremos o olhar aos pensadores e 
defensores do lúdico da antiguidade. Para iniciar a compreensão 
sobre o lúdico podemos citar alguns teóricos do campo da 
filosofia que pensaram da seguinte maneira:

• Platão (427- 348) apud.  Paulo Nunes de Almeida - 
2003, afirmava que os primeiros anos da criança 
deveriam ser ocupados com jogos educativos, 
praticados em comum pelos dois sexos, sob vigilância 
e em jardins da infância. Platão introduziu também, 
uma prática matemática lúdica. Ele aplicava exercícios 
de cálculos ligados a problemas concretos da vida e 
dos negócios.

• Montaigne (1533 - 1592): Fazia a criança ter a 
curiosidade pelas coisas ao seu redor;

• Comênio (1592- 1671): Tinha três ideias que foram a 
base da nova didática: naturalidade, intuição e auto-
atividade;

• Rousseau: (1712 - 1778): Demonstrou que a criança 
não aprende nada senão por uma conquista ativa.

• Pestalozzi (1746 - 1827): Defende que o jogo é um fator 
decisivo que enriquece a responsabilidade e fortifica 
as normas de cooperação.
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• Froebel (1782 - 1852): Estabelece que a pedagogia 
deve considerar a criança como atividade criadora 
e despertar, mediante estímulos, suas faculdades 
próprias, para criação produtiva. Com Froebel se 
fortalecem os métodos lúdicos na educação.

• Dewey (1859 - 1952): Para ele o jogo faz o ambiente 
natural da criança e as referências abstratas não 
correspondem ao interesse da criança.

• Maria Montessori (1870 - 1952): Remonta as 
necessidades dos jogos educativos de Froebel para 
educação de cada um dos sentidos. Os jogos “sensoriais”.

• Jean Piaget (1975, p. 158): Piaget acredita que os jogos 
não são somente forma de distração para as crianças, 
mas sim meios que enriquecem o desenvolvimento 
intelectual. Conclui: “Os métodos de educação das 
crianças exigem que se forneçam a elas um material 
conveniente, afim de que jogando, elas cheguem 
a assimilar as realidades intelectuais que sem isso 
permanecem exteriores à inteligência infantil”.

• Georges Snyders (1974, p.169): Caracteriza o jogo 
como uma atividade séria que exige esforço, porém 
sem perder o prazer de brincar.

• Paulo Freire (1974): Considera o conceito do trabalho 
– jogo e segue o pensamento de Makarenko e Snyder, 
tendo como princípio que apesar de penoso ou 
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trabalhoso que o aprendizado possa parecer deve-se 
ter prazer e alegria em fazê-lo.

• Segundo Huizinga (1971, p. 24), as características 
fundamentais do jogo são: ...ser uma atividade livre, 
ser ele próprio liberdade; não ser vida “corrente” nem 
vida “real”, mas antes possibilitar uma evasão para 
uma esfera temporária de atividade com orientação 
própria; ser “jogado até o fim” dentro de certos limites 
de tempo e espaço, possuindo um caminho e um 
sentido próprios; criar ordem e ser a ordem, uma vez 
que quando há a menor desobediência a esta o jogo 
acaba. 

Embora os jogos tenham caráter dinâmico, permitem 
repetir as jogadas quantas vezes forem necessárias, tem regras 
a serem obedecidas, cabendo punição se forem desrespeitadas.

Como vemos a ludicidade esteve presente desde muito 
tempo e por diferentes pensadores. 

O lúdico traz ao cotidiano das crianças, o prazer de ser 
criança, de realizar fantasias e se divertir, sendo então de suma 
importância em seu desenvolvimento mental e social.

2.2  O USO DE JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

O uso de jogos nas aulas de matemática exerce um papel 
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relevante no ensino- aprendizagem, pois serve de estímulo ao 
estudo da matemática, tornando as aulas mais interessantes, 
além de possibilitar o desenvolvimento do raciocínio lógico e o 
convívio social devido à interação que os mesmos proporcionam 
entre os alunos.

De acordo com Grando (2005), algumas vantagens 
dos jogos são: fixação de conceitos já aprendidos, introdução 
e desenvolvimento de conteúdo, interdisciplinaridade, 
criatividade e outros.

Para Kamii (2001, p. 16), o uso de jogos para ensinar 
aritmética não é uma prática nova. “Muitos professores já o 
utilizavam há longo tempo. No entanto, ele tem sido usado 
apenas como um complemento para reforço de aprendizagem 
parte de lições também usadas como prêmio em atividades 
extras para crianças que já acabaram o trabalho”.

 Conforme o exposto, os jogos servem para socialização, 
interação entre as crianças. Além disso, servem como dito 
anteriormente, para desenvolver a cooperação, a criatividade, 
a coordenação e o contato com a vida social. A ludicidade é 
relevante para qualquer faixa etária do ser humano, assim, 
promover situações com jogos é garantir prazer, desafio e melhor 
desempenho dos alunos em diversas áreas do conhecimento.

2.3  A POSTURA DO EDUCADOR FRENTE AO LÚDICO
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A formação profissional de cada indivíduo se dá por 

um processo, permitindo compreender o seu passado e o seu 
presente, pois possibilita rever sua postura, construir seus 
próprios conceitos, tornando-os mais significativos.

O educador necessita dessa formação para que possa 
desvelar as teorias que os mesmos põem em prática, e assim 
possa descontruir conceitos enraizados, passando a ter uma 
melhor compreensão da própria prática, assumindo novas 
posturas, refletindo, percebendo o outro, transformando, 
criando, enfim superando práticas dominantes.

Em geral, nas escolas públicas, podemos encontrar as 
mais variadas práticas muitas vezes com visão somente de 
escolarização, insistindo num ensino tradicional. Recorrem 
a instrumentos pedagógicos mais disciplinadores, como: 
carteiras enfileiradas, lousa, giz, apagador, carimbos, folhas 
mimeografadas e estereotipadas, cartilhas entre outros. 
Imobiliza e limita o movimento, as emoções e as experiências, 
que são próprias desta faixa etária, com práticas pouco atrativas 
e cansativas, que não agradam as crianças.

Para combatermos essa pedagogia tradicional, faz-se 
necessário uma visão mais abrangente do espaço da escola, 
levando em conta o tripé (conteúdo, método, teoria e prática), 
descentralizando a figura do educador, considerando a criança 
como um interlocutor inteligente, capaz de construir seu 
próprio conhecimento.
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Enfim, para compreendermos melhor a proposta cujo 
objetivo principal é resgatar o caráter lúdico do movimento 
humano, devemos proporcionar um espaço brincante com 
muitos materiais e objetos, os quais devem ser utilizados pelas 
crianças. Exemplos: os jogos, livros de histórias, roupagens 
diversas, quebra cabeças variados, dominós, palitos, jogos de 
encaixes, de construções, figuras geométricas de tamanhos 
e formas diferentes, blocos de construção, revistas, jornais, 
papéis variados, destinados a dobraduras e perfurações, 
recorte-colagem, massa de modelar, argila, areia, giz de cera, 
canetinhas coloridas, discos, disco compacto com músicas e 
filmes infantis, cordas, bola e outros. 

Buscando entender o mundo infantil, vários pesquisadores 
valorizam a importância e riqueza desta faixa etária. No entanto, 
nem todos deram exclusividade ao desenvolvimento da criança. 
Porém, estas teorias estão sendo a cada dia mais debatidas e 
disseminadas no contexto educacional. 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

Neste capítulo apresentamos a perspectiva metodológica 
da pesquisa, que tratou de investigar a dificuldade do professor 
em usar o lúdico no processo de aprendizagem nas escolas 
públicas fazendo uso do processo educacional como meio 
facilitador e prazeroso. 
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O procedimento foi a escolha de procedimentos 

sistemáticos para a descrição e a explicação do fenômeno. 
Esses procedimentos se assemelham ao método científico 
que delimitou o problema, onde foi possível ser realizado 
observações e interpretá-las com base nas relações encontradas, 
fundamentando-se nas teorias existentes. 

A pesquisa caracteriza-se por ser de abordagem 
qualitativa e quantitativa, concernente a abordagem dos dados, 
onde passou a ser justifica por ter sido uma forma adequada 
para entender a natureza de um fenômeno.

3.1  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa caracterizou-se por ser de abordagem 
qualitativa e quantitativa. Quanto aos objetivos é descritiva, 
com delineamento do tipo levantamento, cujos dados foram 
coletados em campo (nas escolas).

Inicialmente, foi realizada a revisão bibliográfica com 
o objetivo de levantar os principais e atuais conhecimentos 
relativos ao uso do lúdico no ensino aprendizagem da 
matemática. 

Na sequência o estudo apresentou a análise da estrutura 
das escolas: EEB Luís João de Sousa, EEB Tancredo de Almeida 
Neves e EEB Tenente Terceiro, quanto aos recursos lúdicos 
que foram utilizados nas aulas de matemática do Ensino 
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Fundamental I existentes. Além disso, realizou-se a pesquisa de 
campo, por meio de questionários aplicados aos professores e 
ao núcleo-gestor, a fim de constatar a hipótese levantada neste 
trabalho.

Após o processo de coleta de dados, deu-se a análise para 
assim ser possível a contextualização da pesquisa.

Quanto aos procedimentos, trata-se de um estudo 
de campo. Tendo sido basicamente realizada por meio de 
questionários destinados a professores e gestores de matemática 
do Ensino Fundamental I das referidas escolas, onde foi possível 
captar as explicações e interpretações do que ocorreu naquela 
realidade.

3.2 CAMPO DA PESQUISA 

O estudo foi realizado em três escolas do município de 
Morada Nova – Ce, por serem unidades da sede que trabalham 
com o nível de ensino em questão, atendendo aos alunos de vários 
perfis: discentes fora da faixa etária, que pertencem à área de 
risco, alguns da classe menos favorecida da sociedade, mas com 
toda dificuldade eles apresentam excelente desenvolvimento 
cognitivo. Os treze (13) docentes são concursados da Rede 
Municipal de Ensino, polivalentes e exercem uma carga horária 
que varia entre 13 a 26 horas semanais.

As escolas pesquisadas são mantidas por programas do 
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Governo Federal, (Programa mais educação e PDDE), em parceria 
com o Governo Municipal, vinculadas à Secretaria de Educação 
Básica deste município, que tem por finalidade promover o 
educando assegurando-lhe a formação básica, indispensável 
para o exercício da cidadania. Portanto, proporcionam um 
ambiente favorável para o desenvolvimento da pesquisa.

3.3  INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados consistiu em aplicar um questionário 
para coletar informações de forma a facilitar uma posterior 
análise.

Optou-se pela coleta de dados, pelo fato de que a mesma 
ajuda a analisar ponto a ponto os fatos ou fenômenos que estão 
ocorrendo em uma organização, sendo o ponto de partida para 
a elaboração e execução de um trabalho.

Com a finalidade de coletar dados para dar suporte à 
análise da realidade em estudo, para que possa diagnosticar e 
analisar a realidade elaborou-se dois questionários, por se tratar 
de uma pesquisa qualitativa, sendo um questionário com cinco 
questões originais aos professores e outro com oito questões 
para núcleo-gestor.  



328 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Para realização dessa pesquisa foi solicitado um projeto, 
o qual se submeteu a análise do Comitê de Ética. Houve a 
aprovação, foi feito um contato com a Secretaria Municipal de 
Educação de Morada Nova, CE para apresentação do projeto 
conjuntamente com a anuência do Comitê de Ética. Esse 
procedimento se deu após a exposição dos objetivos da pesquisa, 
riscos e benefícios e com a concordância dos professores 
em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) onde uma via ficou com o pesquisador e a outra com 
o pesquisado. Sendo assim, a coleta de dados foi iniciada. Os 
questionários foram impressos e depois de realizado o pré-teste 
com os componentes da amostra que foi definido previamente 
e em local adequado, estes foram aplicados com prevalência da 
privacidade e do sigilo dos participantes.

Primeiramente, foi feito um levantamento bibliográfico, 
seguido de aplicação de dois questionários para professores e 
núcleo gestor. 

O instrumento destinado aos professores contém 05 
questões fechadas, sendo o do núcleo gestor com 08 questões 
com justificativas, todas versando sobre a temática em questão, 
conforme consta nos apêndices deste projeto.

De posse do material que foi aplicado na pesquisa 
foi imprescindível classificar o conteúdo de modo analítico, 
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elaborando meios de torná-lo acessível, como eixo da demanda 
(PIMENTEL, 2001).

3.5 ANÁLISE DOS DADOS

 A análise dos dados qualitativos e qualitativos se 
construiu pela efetivação de um estudo entre a ludicidade no 
ensino que envolve o ensinamento da Matemática nas turmas 
do ensino fundamental I das Escolas de Educação Básica Luís 
João de Sousa, Tancredo de Almeida Neves e Tenente Terceiro 
no município de Morada Nova – Ceará. 

Após coletado o material, fez-se necessário analisá-
lo, selecioná-lo e colocá-lo em tópicos para uma melhor 
compreensão e reflexão para a organização do material de 
trabalho. Analisar as informações coletadas correspondeu à 
etapa mais reveladora da pesquisa, pois mostrou o que se pratica 
nas escolas pesquisadas, averiguando o processo de inclusão do 
lúdico como estratégia facilitadora do ensino e aprendizagem 
nos projetos pedagógicos das escolas.

Os dados foram organizados e feitos explanações 
correspondentes à análise desses dados, como forma de dar 
caráter crítico à pesquisa, evidenciando a relevância da mesma.

4 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES QUE 
RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO 
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Os professores exibem particularidades diferentes, uma 
aos 50 anos, estável e com curso normal. A segunda professora 
que respondeu ao questionário tem 40 anos é prestadora de 
serviços e formada em pedagogia. A terceira participante com 23 
anos e também prestadora de serviço é formada em pedagogia 
e cursa especialização em educação infantil. A primeira a 
responder o s questionamentos da Escola Tancredo Neves está 
com 38 anos é concursada com formação em pedagogia. Depois 
foi um professor com 28 anos com a titulação de pedagogo. 
A terceira professora aos 36 anos e também pedagoga cursa 
especialização em libras. A professora participante em quarto 
lugar com 42 anos é pedagoga e trabalha nos turnos da manhã 
e tarde, concursada. Por último respondeu ao questionário uma 
professora pedagoga e especialista em gestão que está com 
46 anos. Partindo para a reta final dos questionários com os 
docentes a professora da Escola Tenente Terceiro é prestadora de 
serviços está com 23 anos e é pedagoga.  A segunda aos 35 anos 
e concursada é graduada em pedagogia. A terceira professora 
com 40 anos é pedagoga e especialista em psicopedagogia. A 
penúltima é habilitada em pedagogia e está com 42 anos. O 
último a responder ao questionário é concursado está com 49 
anos, pedagogo e especialista em gestão. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS GESTORES QUE 
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RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO

Os gestores são 01 (um) diretor e 01 (um) coordenador 
pedagógico para cada escola em estudo. Sendo o primeiro diretor 
com 45 anos, formado em matemática e a coordenadora aos 46 
anos e formada em pedagogia a mais de 12 anos. Na segunda 
escola a diretora está com 38 anos e tem formação em química e 
biologia com especialização em gestão escolar e a coordenadora 
com 42 anos é pedagoga. Por último a terceira diretora 38 anos, 
graduada em geografia e especialista em educação infantil e a 
última coordenadora entrevista aos 36 anos é habilitada em 
letras com especialização em psicopedagogia.

4.2  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Após coletado o material, fez-se necessário analisá-lo, 
selecionando-o e dispondo-os em tópicos para uma melhor 
compreensão e reflexão na organização do instrumento 
de trabalho, onde as respostas dos docentes e dos gestores 
receberam abordagem especifica. 

Os dados e informações coletadas foram analisados o 
que correspondeu a etapa mais reveladora da pesquisa, pois 
mostrou o que se pratica dentro das escolas pesquisadas, 
averiguou-se o processo de utilização do lúdico como pratica de 



332 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

melhor aprendizado junto com uma readequação nos projetos 
pedagógicos das escolas.

Fazendo-se uma análise das respostas obtidas percebe-se 
que os jogos são as atividades lúdicas mais usadas, o trabalho 
em grupo ficou em segundo e o desenho em terceiro. Nenhum 
optou pela música.

Piaget (1998) defendeu que a atividade lúdica é o berço 
obrigatório das atividades intelectuais da criança. Elas não 
são apenas uma forma de desafogo ou algum entretenimento 
para gastar energia das crianças, mas meios que contribuem e 
enriquecem o desenvolvimento intelectual. 

Assim conclui-se que as escolas pesquisadas estão no 
caminho certo, visto que entre as dinâmicas mais utilizadas em 
sala de aula está o jogo como atividade lúdica, o que Piaget 
defende ser o berço obrigatório das atividades intelectuais da 
criança.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O interesse por essa temática surgiu a partir da minha 
vivência como professora de matemática como de reflexões 
de um período enquanto coordenadora pedagógica do ensino 
fundamental I.

A inserção do lúdico no ambiente escolar não é uma 
tarefa fácil, até porque visa desmistificar o caráter de que o 
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conhecimento só pode ser adquirido mediante a apresentação 
de conteúdos que são repassados dos professores para os alunos, 
o que não é totalmente verdadeiro, competindo ao educador 
assumir uma postura diferente.

Os jogos pedagógicos puderam ser utilizados como 
estratégia didática antes da apresentação de um novo conteúdo 
matemático, com a finalidade de despertar o interesse da criança, 
e também no final da aula, como reforço na aprendizagem. 

O educador precisou ter, antes de trabalhar com jogos em 
sala de aula, foi de testá-los, analisando suas próprias jogadas 
e refletindo sobre os possíveis erros; assim, teve condições de 
entender as eventuais dificuldades que os alunos provavelmente 
enfrentariam.

Contudo, foi necessário ter um cuidado todo especial na 
hora da escolha dos jogos, pois precisavam ser interessantes e 
desafiadores. O conteúdo também estava em consonância com 
o grau de desenvolvimento e ao mesmo tempo, de possíveis 
resolução, portanto, o jogo não tinha que ser fácil demais e 
nem tão difícil, para que os alunos não se desestimulem e sim 
compreendessem como modo facilitador de compreensão.

Analisando as possibilidades e potencialidades do jogo 
no ensino da Matemática, percebeu-se vários momentos em 
que crianças e jovens, de maneira geral, exerceram atividades 
com jogos em seu dia a dia fora das salas de aula. Muitos desses 
jogos culturais e espontâneos apresentam-se impregnados de 
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noções matemáticas que são simplesmente vivenciadas durante 
sua ação no desempenho do jogo.

A competição transcorreu como uma importante aliada 
no ensino formal da matemática, através de jogos como: boliche, 
bingos, dominó, baralho, dado, quebra-cabeça, xadrez, jogo da 
memória, jogo da velha, jogo dos primeiros números, na ponta 
da língua, blocos lógicos, linha da vida, caixa surpresa e números 
impares. O estudo desta disciplina mostrou-se dinamizado o 
que veio a resultar em uma aprendizagem mais significativa.

Compatibilizou-se então descobertas e novos modos 
de trabalhar com a matemática, de forma que as pessoas 
perceberam que pensamos matematicamente o tempo todo, 
deu-se a oportunidade de resolvermos problemas durante 
vários momentos do dia e fomos convidados a pensar de forma 
lógica cotidianamente. 

Existiu a possibilidade da matemática ser interpretada 
como parte da vida onde pode ser aprendida de uma maneira 
dinâmica, desafiante e divertida.

As dificuldades ora encontradas por alunos e professores 
no processo ensino aprendizagem da matemática foram 
muitas e conhecidas, por um lado, o aluno não conseguia 
entender a matemática que a escola lhe ensina, muitas vezes 
é reprovado nesta disciplina, ou então, mesmo que aprovado, 
sente dificuldades em fazer relações com o dia a dia daquilo que 
a escola lhe ensinou, em síntese, não consegue efetivamente ter 
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acesso a esse saber de fundamental importância. 

O professor, por outro lado, consciente de que não 
consegue alcançar resultados satisfatórios junto aos alunos, e 
tendo dificuldades de, por si só, repensarem satisfatoriamente 
seu fazer pedagógico procuram novos elementos - muitas vezes, 
meras receitas de como ensinar determinados conteúdos - que, 
acreditam que possam melhorar este quadro. 

Uma evidência disso é, positivamente, a participação cada 
vez mais crescente de professores nos encontros, conferências 
ou cursos. São nestes eventos que se percebe o interesse dos 
professores pelos materiais didáticos e pelas atividades lúdicas 
do tipo jogos e brincadeiras. 

Fazendo uma análise dos resultados da pesquisa, baseados 
nas respostas aos questionários dos gestores, poucas são as 
dificuldades na aplicação dos jogos nas aulas de matemática, 
sendo apresentadas, apenas em algumas situações, dependendo 
da atividade. Porém, com o apoio dado nas formações, como pelo 
núcleo gestor e colegas, estas são sanadas, não impedindo assim 
o seu uso. A equipe gestora tem o dever de nortear e capacitar 
seus professores para só então estarem aptos a desenvolver um 
trabalho com o lúdico em todos os anos do fundamental I, pois, 
só assim, se pode esperar resultado satisfatório do trabalho. 

Constatou-se também que os professores conhecem o 
acervo lúdico de sua escola, em que boa parte acredita favorecer 
a aprendizagem matemática, são incentivados a utilizarem o 
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lúdico, além de confirmarem que a prática de atividades lúdicas 
tem transformado postura como professora.

Dessa forma, os objetivos propostos foram cumpridos, já 
que foram verificadas através das respostas aos questionários, 
expostas nas tabelas dos resultados as concepções quanto ao 
uso do lúdico no ensino de Matemática pelos professores do 
ensino fundamental I, das escolas de educação básica ‘Luís João 
de Sousa’, ‘Tancredo de Almeida Neves’ e ‘Tenente Terceiro’ da 
Rede Municipal de Ensino do Município de Morada Nova – CE, 
fazendo um paralelo dos resultados em percentuais.
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CAPÍTULO 10

EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMPORTÂNIA DOS 
JOGOS NA APRENDIZAGEM

José Wellinton Freitas Júnior

“Soubéssemos nós adultos preservar o brilho e o frescor 
da brincadeira infantil, teríamos uma humanidade plena 

de amor e fraternidade. Resta-nos, então, aprender com as 
crianças.”

(Monique Deheinzelin)

1 INTRODUÇÃO

Esse tema tem como propósito e objetivo apresentar a 
importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento 
da criança na Educação Infantil. A escola deve oferecer a 
criança um ambiente e as condições necessárias para seu 
desenvolvimento e aprendizado, com profissionais capacitados 
que sejam realmente educadores.

Escolhi esse tema “A Importância dos Jogos na 
Aprendizagem Infantil”, porque meu trabalho é com crianças. 
Gosto muito de ver e participar do mundo delas (o mundo 
da imaginação), e tento na sala de aula, através dos jogos e 
brincadeiras, mostrar que o mundo tem regras e aprendizados, 
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e que só vencem aqueles que conseguem parar pra pensar e 
aprender sem machucar ao outro.

Ensino que todos têm direito à jogar, brincar e aprender 
sonhando com uma vida linda e boa para se viver, basta 
acreditar. Tento mostrar que através dos jogos e brincadeiras, 
com a participação e interação de todos, o aprendizado será 
muito melhor.

Os jogos e brincadeiras na escola representam uma 
importante situação de aprendizagem. É a criança sendo 
valorizada e incentivada pelo professor, e vice-versa, pois a mesma 
coisa acontece com o professor que se sente recompensado 
e valorizado também pelo seu trabalho; Principalmente na 
Educação Infantil.

Pretende-se com este trabalho mostrar que na Educação 
Infantil, através de jogos e brincadeiras, podemos transformar 
um espaço em um lugar agradável e prazeroso. No aspecto 
social os jogos, as brincadeiras e o professor têm a finalidade 
cognitiva e afetiva, como também a intervenção de construir 
experiências culturais e emocionais para facilitar o crescimento 
do grupo, como mediadores de descobertas infantis e criativas 
das crianças para com o novo mundo.

Para a realização deste trabalho foi necessário o 
desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica com base em 
vários livros, levantamento de dados através de alguns autores, 
sites especializados no assunto e observações feitas em sala 
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de aula. Evidenciando neste trabalho a importância dos jogos 
e brincadeiras na visão de autores, como Piaget, Vygotsky, 
Kishimoto e outros.

O Primeiro capítulo relata-se os jogos na aprendizagem, 
o seu surgimento e o início no Brasil, o surgimento dos jogos na 
educação infantil, a classificação dos jogos; os jogos simbólicos 
e de regras; os jogos educativos computadorizados.

No segundo ver-se a história da educação infantil em 
ênfase no Brasil, a formação do professor na educação infantil, 
as estratégias de ensino, a legislação durante todo o tempo, as 
dificuldades encontradas pela educação infantil.

O terceiro capítulo relata-se a aprendizagem e a 
ludicidade, conceito de aprendizagem, o desenvolvimento da 
criança através do lúdico.

 
2 JOGOS NA APRENDIZAGEM

2.1 O SURGIMENTO DOS JOGOS

Pesquisas realizadas revelaram que os jogos na 
aprendizagem surgiram no século XVI e que os primeiros foram 
em Roma e Grécia, tendo como propósito de ensinar as letras. 
Com o surgimento do Cristianismo o interesse decresceu, 
pois neste período tinham como um propósito uma educação 
disciplinadora, de memorização e de obediência.
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Para Brougere (2004), “A brincadeira era considerada, 

quase sempre como fútil, ou melhor, tendo como única utilidade 
à distração, o recreio e na pior das hipóteses, julgava nefasta”.

No contexto, o surgimento dos jogos, data-se de quando 
foram encontradas marcas arqueológicas e as pinturas rupestres 
que deixaram claro que, na antiguidade, já existiam alguns jogos 
que os gregos e romanos jogavam, como por exemplo, o pião 
contemporâneo e as primeiras bonecas que foram encontradas 
no séc. IV a.C em túmulos de crianças.

Logo após o Renascimento, (iniciado no ano de 1453 
durante a Idade Média no séc. XVI com a queda de Constantinopla 
e terminado no ano de 1789 com a Revolução Francesa), o 
jogo entrou no cotidiano de todas as crianças, jovens e até dos 
adultos, como uma diversão, passatempo e distração, sendo 
um facilitador do estudo que favorece o desenvolvimento da 
inteligência. (NALLIN,2005).

Kishimoto (1993) afirma que “Os jogos foram transmitidos 
de pais para filhos”. A tradição e universalidade dos jogos e 
atente-se ao fato de que povos distintos e antigos, como os 
da Grécia e Oriente, brincavam de amarelinha, de empinar 
papagaios, jogar pedrinhas e até hoje as crianças o fazem da 
mesma forma. Esses jogos foram transmitidos de geração em 
geração, como já foi falado no início do texto.

Rosseau fala que “O conceito dominante da criança não 
podia dar o menor valor a um comportamento que encontrava 
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sua origem própria, por meio de um comportamento 
espontâneo”. Sendo necessário que depois, houvesse uma 
mudança profunda na imagem da criança e da natureza, para 
que se pudesse associar uma visão positivista às suas atividades 
espontâneas.

Segundo Nallin (2005), com o aparecimento de uma 
organização religiosa inspirada em modelos militares, decididos 
a lutar em prol do catolicismo e que utilizavam o processo 
educacional como sua arma, os jogos educativos passaram a 
serem empregados como um material auxiliador de ensino, se 
expandindo desde então.

Foi o que aconteceu com a cantiga de roda, quando povos 
precedentes festejavam acontecimentos importantes formando 
círculos, com essa formação, todas as pessoas demostravam 
seus desejos e emoções dançando e cantando. Pensavam que em 
círculos, todos eram iguais e portanto não tinham discursão pela 
liderança, porque todos ficavam no mesmo plano de igualdade 
e se viam mutuamente, (Sousa, 2005). O objetivo deste capítulo 
é mostrar que os jogos e brincadeiras, desde o seu surgimento 
têm uma enorme influência na prática pedagógica atual.

2.2 O INÍCIO DOS JOGOS NO BRASIL

Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil no 
século XIX, D. João VI e sua corte, trouxeram em suas bagagens 
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os primeiros brinquedos produzidos na Europa, foi então 
que começaram a fazer parte do universo infantil brasileiro 
nas famílias da corte, bolas de gude, soldadinhos de chumbo, 
espadas e bonecas, rodas e advinhas, trazidos pelos imigrantes 
europeus.

O jogo no Brasil tem uma característica folclórica, baseada 
nas raízes brasileiras. As brincadeiras brasileiras têm origem 
nas culturas indígenas, negras, italianas e portuguesas, que por 
sua vez também é uma mistura das tradições europeias.

Como relata Kishimoto (1993)

Em 1894, Charles Miller, filho de pais ingleses e 
grande conhecedor do futebol da época, trouxe para 
o Brasil este esporte. Jogador habilidoso compreende 
o futebol como uma forma de expressão, recria 
regras de forma a vivenciar o jogo com a bola 
no pé, tornando este esporte muito popular no 
país. Ao longo desses primeiros anos, o jogo foi 
se aperfeiçoando rumo ao que conhecemos hoje. 
(KISHIMOTO, 1993, p. 57).

No final do século XIX, chega ao país à bola de futebol, 
surge também a bicicleta, carrinhos, trens de metal, bonecas 
de madeira, e outros brinquedos. Porem isso não impediu as 
criança de construírem seus próprios carrinhos de rolimã, 
cavalos de pau e bonecas de pano.

Só no início do século passado começaram a funcionar 
no país as primeiras indústrias de brinquedos, o que levou 
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ao lançamento de jogos com varetas e bonecas mecânicas. 
Alguns brinquedos que ainda hoje viram a cabeça da garotada 
apareceram na década de 60, como a boneca Susi, o autorama 
e carrinhos elétricos, da mesma época são os fantoches.

Nas últimas décadas do século XX, a indústria de 
brinquedos faz inúmeros lançamentos, como robôs, jogos de 
estratégia, o calidoscópio, vídeo game e jogos eletrônicos e 
de tela líquida. É o início da era moderna nas indústrias de 
jogos e brinquedos. Esses novos brinquedos também foram 
introduzidos no mercado brasileiro, que acompanhou a nova 
tendência e os trouxe para dentro da sala de aula.

2.3   SURGIMENTO  DOS JOGOS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Na Idade Moderna (final do século XIX e início do século 
XX) surge o sentimento da infância, e a partir daí inicia-se uma 
separação notada entre o que é da criança e o que é do adulto. O 
adulto tem sérios compromissos e trabalhos na escola, enquanto 
que a criança vai à escola para aprender através de brincadeiras 
e jogos educativos

   Nas brincadeiras e jogos, as crianças aprendem a 
desenvolver algumas capacidades importantes tais como a 
atenção, a imitação, a memória e a imaginação. Amadurecem 
também a capacidade de socialização por meio da utilização 
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e experimentação de regras e papéis sociais. A partir da 
construção da identidade das creches e pré-escolas na Idade 
Moderna, insere-se no país o contexto da história das políticas 
de atendimento à infância.

Em sintonia com os movimentos nacionais e 
internacionais, um novo paradigma do atendimento à infância 
é iniciado em 1959 com a Declaração Universal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, e instituído no país pelo artigo 227 
da Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90) ampliou-se e tornou-se referência 
para movimentos sociais de “luta por creche”. Esse novo estatuto 
orientou a transição do entendimento de creche e pré-escola 
como um fator social ao surgimento da Educação Infantil, um 
direito social das crianças e um dever do Estado para com a 
Educação.

O professor João Batista Freire, na obra Pedagogia do 
Futebol, cita o jogo como uma forma de aprendizagem, afirma 
que, os alunos devem aprender de futebol da mesma maneira 
como aprendem Matemática ou Ciências. Paulo Freire destaca 
também o futebol como um processo de ensino-aprendizagem 
na Educação Infantil, citando quatro princípios pedagógicos 
para tal.

O primeiro deles é o princípio de inclusão, que diz 
respeito à necessidade de se ensinar futebol a todos, não 
descriminando ninguém, como por exemplo: aqueles que têm 
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menos habilidade. O segundo, o da competência pedagógica 
defende que não basta ensinar, deve-se ensinar bem a todas, ou 
seja, aqueles que jogam bem devem aprender a jogar melhor 
e os que jogam pouco precisam avançar para se igualar aos 
melhores.

O terceiro princípio levanta a questão de que não basta o 
ensino se restringir à prática do futebol, mas deve-se também 
possibilitar o resgate de valores éticos e morais. O quarto 
princípio refere-se à necessidade de fazer com que o aluno goste 
de esporte, levando assim para o resto de sua vida essa prática.

Portanto, com o surgimento da Educação Infantil, veio 
também a necessidade de se colocar e adaptar no currículo 
escolar infantil os jogos e brincadeiras como ferramenta de 
ensino do professor, propiciando assim um melhor aprendizado 
para a criança.

2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS

Os jogos podem ser classificados de diferentes formas, 
de acordo com o critério adotado. Vários autores se dedicaram 
ao estudo dos jogos na Educação infantil, entretanto Piaget 
elaborou uma “classificação genética baseada na evolução das 
estruturas”. (PIAGET apud RIZZI, 1997).

Piaget classificou os jogos em três grandes categorias que 
correspondem às três fases do desenvolvimento infantil: Fase 
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sensório-motora (do nascimento até 2 anos aproximadamente), 
nesta fase a criança brinca sozinha, sem a utilização da noção 
de regras.

Fase pré-operatória (dos 2 aos 5 ou 6 anos 
aproximadamente), fase essa onde as crianças adquirem a 
noção da existência de regras e começam a jogar e brincar com 
outras crianças. Fase das operações concretas (dos 7 aos 11 
anos aproximadamente), esta é fase em que a criança aprende 
as regras dos jogos em grupo, como por exemplo, regras do 
futebol, do jogo de damas e outros.

Assim Piaget, classificou os jogos conforme um tipo de 
estrutura mental da criança. Essa forma de classificação dos 
jogos na Educação infantil é utilizada até os dias de hoje para 
ajudar o professor no processo de aprendizagem e avaliação da 
criança.

Ato de jogar é uma atividade natural dos seres humanos. 

Inicialmente essa atividade lúdica surge como uma série de 
exercícios motores simples. Sua finalidade é o próprio prazer 
do funcionamento. Na Educação Infantil os jogos de exercício 
sensório-motor consistem em repetição de gestos e movimentos 
simples como agitar os braços, sacudir objetos, emitir sons, 
pular, correr, etc.

Embora estes exercícios comecem na fase maternal e 
durem predominantemente até os dois anos, eles se manter 
durante a infância e até na fase adulta. O objetivo desses 
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exercícios entre outras é fortalecer a musculatura e coordenação 
motora da criança.

O filósofo alemão Kant, por volta do século XVIII, 
promoveu o jogo como objeto de ciência. Conforme Kant apud 
Duflo (199, p. 57): “Por meio do jogo a criança aprende a coagir 
a si mesmo, a se investir em uma atividade duradora, a conhecer 
a desenvolver as forças de seu corpo.

Em geral, os melhores jogos são aqueles nos quais aos 
exercícios de habilidade se acrescentam-se exercícios dos 
sentidos.” Kant estudava o jogo como forma de desenvolvimento 
físico-motor, emocional e psicológico da criança.

2.5 JOGOS SIMBÓLICOS E DE REGRAS

Os jogos simbólicos predominam entre os 2 e 6 anos. 
De acordo com Piaget, a função desse tipo de atividade lúdica, 
“consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação 
do real em função dos desejos, ou seja, tem como finalidade 
assimilar a realidade”. (PIAGET apud RIZZI,1997).

A criança tende a reproduzir nesses jogos as relações 
predominantes no seu ambiente, e assimilar dessa forma a 
realidade e uma maneira de se expressar. Entre os 7 e 12 anos, 
o simbolismo decai e começam a aparecer com mais frequência 
desenhos, trabalhos manuais, construções com matérias 
didáticos, representações teatrais, etc. Piaget não considera 
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este tipo de jogo como sendo um segundo estágio e sim como 
estando entre jogos simbólicos e jogos de regras.

De acordo com Piaget apud Rizzi, 1997;

“[...] é evidente que os jogos de construção não 
definem uma fase entre outras, mas ocupam, no 
segundo e sobretudo no terceiro nível, uma posição 
situada a meio caminho entre o jogo e o trabalho 
inteligente [...]. (PIAGET apud RIZZI,1997, p.27).
                                                                                      

O jogo de regras, começa a se manifestar por volta dos 
cinco anos, ficando mais evidente na fase dos 7 aos 12 anos. 
Este tipo de jogo continua durante toda a vida do indivíduo. Os 
jogos de regras são classificados em: jogos sensório-motor (Ex: 
futebol) e intelectuais (Ex: xadrez). O que caracteriza o jogo de 
regras é a existência de um conjunto de leis imposta pelo grupo, 
sendo que o seu descumprimento está sujeito a penalidades, e 
uma forte competição entre os grupos.

O jogo de regras pressupõe a existência de parceiros e 
um conjunto de obrigações (as regras), o que lhe confere um 
caráter eminentemente social. Este jogo aparece quando a 
criança abandona a fase egocêntrica e individual, possibilitando 
o desenvolvimento de relacionamentos afetivos e sociais. É 
o momento em que as regras são criadas, a socialização se 
fazendo presente. É a hora em que a criança exercita a parte 
física através dos movimentos e a mente a partir do raciocínio 
ao desenvolver o jogo.
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2.6 JOGOS EDUCATIVOS COMPUTADORIZADOS

Os jogos educativos computadorizados são criados 
com a finalidade dupla de entreter e possibilitar a aquisição 
de conhecimento. Nesse contexto, os jogos de computador 
educativos ou simplesmente jogos educativos devem tentar 
explorar o processo completo de ensino-aprendizagem. E eles 
são ótimas ferramentas de apoio ao professor na sua tarefa 
dentro e fora da sala de aula.

Basicamente bons jogos educativos apresentam algumas 
das seguintes características (Piaget apud Rizzi,1997):

Trabalham com representações virtuais de maneira 
coerente. Dispõem de grande quantidade de 
informações que podem ser apresentadas de maneiras 
diversas (imagens, texto, sons, filmes, etc), numa 
forma clara objetiva e lógica. Exigem concentração, 
coordenação e organização por parte do usuário. 

Permite que o usuário veja o resultado de sua ação 
de maneira imediata facilitando a autocorreção 
(afirma a autoestima da criança). Trabalham com 
a disposição espacial das informações, que em 
alguns casos podem ser controladas pelo usuário. 

Permitem um envolvimento homem e máquina 
gratificante. Têm uma paciência infinita na repetição 
de exercícios. Estimulam a criatividade do usuário, 
incentivando-o a crescer, tentar, sem se preocupar 
com erros. (PIAGET apud RIZZI, 1997, p. 47).

Quando se estuda a possibilidade da utilização de um 
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jogo computadorizado dentro de um processo de ensino e 
aprendizagem devem ser considerados não apenas o seu 
conteúdo, e sim também a maneira de como o jogo se apresenta, 
respeitando-se é claro à faixa etária que constituirá o público 
alvo.

Também é importante se considerar os objetivos indiretos 
que o jogo pode propiciar, como: memória (visual, auditiva, 
sinestésica); orientação temporal e espacial (em duas ou três 
dimensões); coordenação motora visor manual (ampla e fina); 
percepção auditiva, percepção visual (tamanho, cor, detalhes, 
forma, posição, lateralidade, complementação); raciocínio 
lógico-matemático, expressão linguística (oral e escrita), 
planejamento e organização.

Tentando resumir quais seriam os princípios para análise 
de um jogo, foi criado um formulário que contém informações 
sobre o jogo, auxiliando, dessa maneira, o coordenador de 
informática na sua fase de avaliação e permitindo que o 
professor tire o máximo de proveito dos recursos da informática 
disponíveis. Os jogos na Educação Infantil têm como principal 
característica o incentivo ao aprendizado da criança.

Pode-se caracterizar o jogo do faz de conta, por exemplo, 
que estimula a criatividade e as interações sociais das crianças. 
Morais (1988), ao estudar o faz de conta com crianças do 
pré-escolar concluiu que a realidade do cotidiano, diante do 
fantástico mundo da ficção, parece menos interessante, daí 
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pré-escolar concluiu que a realidade do cotidiano, diante do 
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a necessidade de fantasia, para tornar o mundo real mais 
prazeroso, de simples compreensão para a criança.

Piaget distingue três estruturas que caracterizam o jogo 
infantil:   O jogo de exercício, o jogo simbólico e o jogo de regra. 

Os jogos de exercícios têm como finalidade o próprio prazer 
do funcionamento, por exemplo, quando a criança empurra 
uma bola, vai atrás dela, volta e recomeça, ela faz por mero 
divertimento. A fase dos jogos de exercícios é a fase que vai 
desde o nascimento até o aparecimento da linguagem. A segunda 
característica de jogo conforme Piaget é o jogo simbólico.

Conforme Friedmann (1996, p.29), o jogo simbólico 
implica a representação de um objeto ausente (comparação 
entre um elemento dado e um imaginado) e uma representação 
fictícia, na medida em que implica a representação. Aparece 
durante o segundo ano de vida, e consiste em brincadeiras 
imaginárias e que vem da criatividade da criança. Essa fase é o 
segundo período do desenvolvimento da criança.

Para Elkonin (1998), o jogo simbólico constitui mais do 
que um objeto da própria atividade, é um expressivo gesto 
acompanhado pela fala. No entanto para Vygotsky (1987), o ato 
de brincar é a criação de uma situação imaginária pela criança 
e ao brincar o preenchimento de necessidades que mudam de 
acordo com a idade.

A característica dos jogos seguinte é a dos jogos de regras. 
Esse tipo de jogo, conforme Piaget é uma combinação sensório-
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motora e intelectual formalizado de acordo com objetivos 
que se pretende alcançar. O jogo de regras se caracteriza pela 
existência de um conjunto de leis impostas pelo grupo, gerando 
uma competição entre os participantes.

Esse jogo vai tendo mais evidencia na vida da criança 
quando abandona a fase egocêntrica possibilitando desenvolver 
os relacionamentos afetivos-sociais. A respeito das características 
dos jogos, Vygotsky apud Friedmann (1996, p.35), sugere e 
considera o jogo com duas características básicas: imaginação 
e regras.

A imaginação é a capacidade da criança de criar 
situações, personagens e lugares que a possibilite brincar. As 
regras são um conjunto de estrutura para que o jogo possa ser 
organizado e desenvolvido. O autor defende a necessidade de 
incentivar e motivar a criança no momento do jogo, propondo 
situações imaginárias. Situações estas que contenham regras 
de comportamento, que não precisem ser explícitas.

3 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Segundo Philippe Aires, entre os moralistas e os 
educadores do século XVII formou-se o sentimento de infância 
que viria espirar toda a educação até o século XX. Passou-se a 
ter interesses psicológicos e preocupações morais em relação 
às crianças. Era preciso conhecê-las melhor para, assim, poder 
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corrigi-las. Tentava penetrar na mentalidade das crianças, 
consideradas, então testemunhas da inocência batismal, 
semelhantes aos anjos, para melhor adaptar ao seu nível os 
métodos da educação. 

As primeiras idéias sobre a educação da criança pequenina 
de que se tem notícia estão registrados em documentos deixados 
por Platão e nos apontam como objetivo da educação, que seria 
feita no lar, o preparo para o exercício futuro da cidadania e o 
conhecimento sobre o currículo que deveriam fazer, mais tarde, 
quando ingressassem na escola. 

De acordo com Platão, o valor das experiências afetivas 
e os interesses como aspectos que deveriam ser levados 
em consideração ao se planejar um currículo para crianças 
pequenas. Ressalta, também, a importância da saúde, sono, 
alimentação e vida ao ar livre. 

O período da reforma definiu os rumos da educação que 
visava, antes de tudo, a corrigir a criança, que acreditava-se, 
nascia sob o estigma do pecado, e guiá-la para o caminho do 
bem. A educação se caracterizava por ser corretiva, punitiva, 
disciplinadora e responsável pela formação de crianças 
segundo padrões considerados corretos para o adulto. A alegria 
significava insanidade e a punição dos erros era considerada 
indispensável para obter disciplina. 

O temor a Deus devia ser cultivado desde cedo pelos pais 
e a família deveria ser a primeira responsável pela doutrinação 
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das crianças. A escola mais tarde, daria o “verniz” de 
acabamento a sua “ilustração”. A educação da criança pequena 
era dever e atribuição da família, que deveria seguir os padrões 
determinados pela igreja.

De acordo com Mariana Franzoleso, Mestre em educação 
pela UTP, observou na tese em disciplina e desenvolvimento 
moral na educação infantil, ela mostra que muitas das atitudes 
consideradas pelos docentes como bagunça são, na verdade, 
importantes para desenvolver a sociabilidade da meninada. Como 
por exemplo, a famosa conversa paralela. “Na educação infantil 
ela deve ser encarada como algo que ajuda no desenvolvimento 
moral dos pequenos e tem a ver com convivência”. (Franzoleso, 
2012).

A dificuldade em aceitar ou seguir regras e respeitar o 
outro, inclusive figuras de autoridade, também se relaciona a 
esse processo. Por isso, por mais que as normas estabelecidas 
pelos docentes sejam claras, se forem coercivas e autoritárias, 
não farão sentido para a criança.

Regras como não empurrar e não bater no colega podem 
ser mais bem entendidas se assimiladas pelas crianças de modo 
reflexivo. É mais adequado conversar e questioná-las: pode 
bater no colega ou não? Porque não pode? “Dessa maneira, os 
pequenos entendem as regras e os combinados por meio de 
conclusões que eles mesmos elaboram”.

3.1 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 
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BRASIL

A educação em creches e pré-escolas no Brasil, direito 
reconhecido na constituição de 1988, tem sua história marcada 
por mobilizações sociais. Na década de 1970, foram os 
movimentos de mulheres e os de lutas por creche, seus maiores 
protagonistas. Nos anos que precederam a constituição, a defesa 
do direito foi ampliada com o movimento criança e constituinte, 
que incorporou diferentes seguimentos da sociedade.

Garantiu-se um direito no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) o reconhecimento da condição de sujeitos, 
atribuindo-lhes prioridade nas várias políticas públicas. Entre 
esses direitos estava o de atendimento em creches e pré-escolas 
para as crianças até seis anos de idade.

Em 1975, o Ministério da Educação começou a assumir 
responsabilidade ao criar a coordenação de Educação Pré-
Escolar para atendimento de crianças de 4 a 6 anos. Ainda 
assim, o governo continuou promovendo, em paralelo, políticas 
públicas descoladas da Educação.

Em 1977, foi criada, no Ministério da Previdência e 
Assistência Social, a Legião Brasileira de Assistência (LBA), 
com o objetivo de coordenar o serviço de diversas instituições 
independentes que historicamente eram responsáveis pelo 
atendimento às crianças de 0 a 6 anos.

Essas instituições eram divididas em: comunitárias, 
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mantidas por Instituições religiosas; e filantrópicas, relacionadas 
a organizações beneficentes. A LBA foi extinta em 1995, mas o 
Governo Federal continuou a repassar recursos para as creches 
por meio da assistência social.

Nesse mesmo período, se intensificou uma separação 
entre o atendimento nas creches, de 0 a 3 anos, visto como 
algo destinado às camadas populares, e a pré-escola, segmento 
voltado para as classes média e alta. “Essa é uma separação que 
funda a Educação Infantil no país.

As creches, totalmente financiadas pela assistência 
social, eram vistas como uma alternativa de subsistência para 
crianças mais pobres e estavam orientadas para cuidados em 
relação à saúde, higiene e alimentação. Já a pré-escola passou 
a ser encarada como a porta de entrada das crianças ricas na 
educação”, analisa a ex-coordenadora de Educação Infantil do 
MEC, Karina Rizer.

Apesar do interesse e esforço isolados de educadores 
como Mário de Andrade, a Educação Infantil levou muito tempo 
para se desvencilhar do caráter que a pontuou desde o início: 
a assistência social. Essa demora foi de quase um século – o 
primeiro jardim da infância foi inaugurado em 1985, em São 
Paulo.

Mário de Andrade foi um dos primeiros pensadores 
da Educação Infantil no país a acreditar na valorização das 
produções das crianças e a colocar a atividade artística como 
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um dos fundamentos desse segmento, explica a professora da 
faculdade de Educação da Universidade de são Paulo (USP), 
Márcia Gobbi. Constituímo-nos a partir das “pequenas atividades 
cotidianas”, pois estas, ao tornarem hábitos, fundamentam a 
autonomia das crianças. (Tonnucci, 1999).

No Brasil, por exemplo, a creche era diferente das demais 
instituições europeias e norte-americanas, estas tinham o caráter 
pedagógico e aquelas eram exclusivamente assistencialistas.

Conforme Didonet, 2001: 

Falar da creche ou da educação infantil é muito mais 
do que falar de uma instituição, de suas qualidades 
e defeitos, da sua necessidade social ou da sua 
importância educacional. É falar da criança. De um 
ser humano, pequenino, mas exuberante de vida. 
(DIDONET, 2001).

A Revista HISTEDBR On-line Artigo Revista HISTEDBR 
On-line, Campinas, n.33, p.78-95, mar.2009 - ISSN: 1676-
2584 82 apresenta a particularidade brasileira. 1. O caráter 
assistencialista era auxiliar as viúvas desamparadas e as 
mulheres que trabalhavam fora de casa. 2.

Outro elemento era a questão moral, de um lado, acolher 
aos órfãos abandonados e do outro era esconder a vergonha 
da mãe solteira, já que as crianças “[...] eram sempre filhos 
de mulheres da corte, pois somente essas tinham do que se 
envergonhar e motivo para se descartar do filho indesejado” 
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(RIZZO 2003, p.37).

Alguns fatores como a mortalidade infantil, a desnutrição 
e os acidentes domésticos fizeram com que setores da sociedade, 
como: religiosos, empresários e educadores pensassem em 
cuidar da criança fora do âmbito familiar, “[...] a criança começou 
a ser vista pela sociedade e com um sentimento filantrópico, 
caritativo, assistencial é que começou a ser atendida fora da 
família” (DIDONET 2001, p.13). 

Enquanto as babás eram pagas para cuidar dos filhos das 
famílias mais abastadas, as, pobres se viam obrigadas a deixar 
os filhos sozinhos ou colocá-los numa instituição, creches com 
tempo integral para os filhos das mulheres trabalhadoras e, 
gratuitas para os filhos de operárias de baixa renda, verdade 
é que a educação permanecia assunto de família. (DIDONET 
2001, p.13). 

Com a inserção da mão-de-obra feminina, a chegada dos 
imigrantes e o processo de industrialização no país, os operários 
se organizaram e começaram a reivindicar melhores condições 
de trabalho; dentre as reinvindicações estavam a criação de 
instituições de educação para os filhos.

Os patrões, procurando diminuir a força dos movimentos 
operários, concederam alguns benefícios sociais, montaram 
creches, escolas maternais e jardins de infância para os filhos 
dos operários, motivo pelo qual passou a ser reconhecido por 
alguns empresários como vantajoso, pois mais satisfeitas, as 
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mães operárias produziam melhor. (OLIVEIRA 1992, p.18).
Para Haddad (1993), os movimentos feministas oriundos 

nos Estados Unidos tiveram papel preponderante na revisão 
do significado das instituições de atendimento à criança, isso 
porque as feministas mudaram a abordagem, defenderam 
que tanto as creches como as pré-escolas deveriam atender a 
todas as mulheres, independentemente de sua necessidade ou 
condição econômica.

O movimento reivindicatório tinha como base a teoria 
da privação cultural. Essa teoria, na década de sessenta era 
defendida nos Estados Unidos e nos meados de 1970, no Brasil, 
já em meados de 1970, considerava que o atendimento à criança 
pequena fora do lar possibilitaria a superação das precárias 
condições sociais a que ela estava sujeita.

Conforme Kramer, 1995;

Observa que o discurso do poder público em 
defesa do atendimento das crianças das classes 
menos favorecidas é de que as crianças oriundas 
das classes sociais dominadas são consideradas 
“[...] carentes, deficientes e inferiores na medida 
em que não correspondem ao padrão estabelecido; 
faltariam a essas crianças privadas culturalmente, 
determinados atributos ou conteúdo que deveriam 
ser nelas incutidos”. Nesse aspecto, segundo a 
autora, a pré-escola funcionaria na perspectiva de 
mudança social, possibilitando a democratização 
das oportunidades educacionais. (KRAMER,1995, 
p.24).
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Enquanto as instituições públicas atendiam às crianças 

das classes mais pobres, as propostas das particulares, de 
cunho pedagógico, funcionavam, enfatizando à socialização e à 
preparação para o ensino regular.

Assim as crianças das desiguais classes sociais estavam 
sendo submetidas a conjunturas de desenvolvimento diferentes, 
propostas de trabalho fundado na ideia de carência e deficiência 
eram aplicadas às crianças das classes menos favorecidas, já as 
crianças das classes sociais abastadas recebiam uma educação 
privilegiada (KRAMER 1995).

Portanto, do ponto de vista histórico, a educação infantil, 
durante séculos, esteve sob a tutela específica da família, 
porque era no convívio com os adultos e outras crianças que ela 
participava dos costumes, das tradições e aprendia as normas e 
regras da sua cultura. Por sua vez, na sociedade contemporânea, 
a criança tem a chance de frequentar um espaço de socialização, 
convivendo em sua cultura e aprendendo sob diferentes 
aspectos.

Dessa maneira, se vê uma trajetória histórica da educação 
infantil no Brasil, em que se pode analisar do ponto de vista 
crítico, os avanços e retrocessos dessa modalidade educacional 
e encontrar os desafios que há de ser enfrentado na busca 
pela qualidade e organização do trabalho pedagógico dessas 
instituições.
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3.2 CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

As tendências que acompanharam a implantação de 
creches e jardins de infância, no final do século XIX e durante 
as primeiras décadas do século XX no Brasil, foram: a jurídico-
policial, que defendia a infância moralmente abandonada, a 
médico-higienista e a religiosa, ambas tinham a intenção de 
combater o alto índice de mortalidade infantil tanto no interior 
da família como nas instituições de atendimento à infância. Na 
realidade, cada instituição “[...] apresentava as suas justificativas 
para a implantação de creches, asilos e jardins de infância 
onde seus agentes promoveram a constituição de associações 
assistenciais privadas” (KUHLMANN Jr., 1998, p. 88).

Nesse período, foi criado o Instituto de Proteção à Infância 
do Rio de Janeiro pelo médico Arthur Moncorvo Filho, que 
tinha como objetivos não só atender às mães grávidas pobres, 
mas dar assistência aos recém-nascidos, distribuição de leite, 
consulta de lactantes, vacinação e higiene dos bebês.

Outra instituição importante criada nesse ano foi o 
Instituto de Proteção e Assistência à Infância, este precedeu, 
em 1919, a criação do Departamento da Criança, que tinha 
como objetivo não só fiscalizar as instituições de atendimento 
à criança, mas combater o trabalho das mães voluntárias que 
cuidavam, de maneira precária, dos filhos das trabalhadoras 
(KUHLMANN Jr., 1998).
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Devido a muitos fatores, como o processo de implantação 

da industrialização no país, a inserção da mão-de-obra feminina 
no mercado de trabalho e a chegada dos imigrantes europeus no 
Brasil, os movimentos operários ganharam força, e começaram 
a se organizar nos centros urbanos mais industrializados e 
reivindicavam melhores condições de trabalho; dentre estas, a 
criação de instituições de educação e cuidados para seus filhos.

De acordo com Oliveira, 1992;

Os donos das fábricas, por seu lado, procurando 
diminuir a força dos movimentos operários, foram 
concedendo certos benefícios sociais e propondo 
novas formas de disciplinar seus trabalhadores. 
Eles buscavam o controle do comportamento dos 
operários, dentro e fora da fábrica. Para tanto, vão 
sendo criadas vilas operárias, clubes esportivos e 
também creches e escolas maternais para os filhos 
dos operários. O fato dos filhos das operárias estarem 
sendo atendidos em creches, escolas maternais e 
jardins de infância, montadas pelas fábricas, passou 
a ser reconhecido por alguns empresários como 
vantajoso, pois mais satisfeitas, as mães operárias 
produziam melhor. (OLIVEIRA, 1992, p. 18).

O termo creche se refere ao atendimento às crianças entre 
0 a 3 anos, em tempo integral ou parcial, o termo pré-escola se 
refere ao atendimento prestado às crianças entre 4 a 6 anos, 
em tempo integral ou parcial, em muitos municípios há, tanto 
na rede pública quanto na rede privada, turmas de Educação 
Infantil que funcionam em escolas de Ensino Fundamental.
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Quando fala-se em reconhecimento do direito, estamos 
no referindo ao reconhecimento na lei, isto porque, a lei é o 
resultado da luta de diversos grupos de educadores (as), das 
universidades e das associações comunitárias, movimentos de 
luta pelos direitos das crianças e de outros grupos organizados 
da sociedade, ou seja, antes de haver o reconhecimento legal, já 
se entendia que frequentar instituições educacionais antes dos 
7 anos de idade era um direito das crianças brasileiras.

Segundo Sônia Kramer, doutora em educação, diz que a 
qualidade do trabalho na Educação Infantil não está relacionada 
somente a estrutura física que ofereçam ambientes limpos, 
materiais de qualidade, espaços generosos, mas que permitam 
também a criança ser criança, onde ela possa correr, brincar, 
pular e saltar, sabemos que o espaço físico é de extrema 
importância e o mesmo deve estar organizado e planejado para 
atender as necessidades dos pequenos.

Seguindo a evolução da psicomotricidade, surgiu no 
Brasil, em 1983, o curso de pós graduação em Psicomotricidade, 
na Universidade Estácio de Sá e no Instituto Brasileiro de 
Medicina de Reabilitação - IBMR, ambos na cidade do Rio de 
Janeiro.

Beatriz Saboya, em 1985, criou um curso de formação 
em 4 anos no Centro de Estudos da sua Clínica. Nos anos de 
1986 e 1987, foi ministrado, na Universidade do estado do Rio 
de Janeiro, um curso de Educação e Reeducação Psicomotora, 
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como Especialização em Psicomotricidade, de pós graduação 
latu senso. E em julho de 1989, no mesmo instituto IBMR, foi 
aberto o curso de formação de Psicomotricista com duração 
de 4 anos, de graduação, hoje, já aprovado pelo MEC. Nossa 
evolução, aqui, aconteceu como na França. Iniciou-se com a 
reeducação psicomotora e posteriormente a educação, terapia 
e clínica psicomotora.

Enfim, a qualidade do corpo docente é condição para 
o desenvolvimento de um trabalho educacional afetivo e com 
resultados satisfatórios. Isso somente é possível por meio de um 
projeto de formação continuada. Nos últimos anos, a Educação 
Infantil vem ganhando destaque no cenário educacional 
brasileiro.

Há mais crianças matriculadas e uma busca constante 
por qualidade, o reconhecimento da importância dessa fase do 
ensino foi consolidado pela lei de Diretrizes e bases, de 1996, 
que o definiu como a primeira etapa da Educação Básica, (as 
outras duas são o ensino Fundamental e o Médio).

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil a identidade “é um conceito do qual faz parte 
a ideia de distinção de uma marca de diferença entre as pessoas”, 
a começar pelo nome, seguido de todas as características, do 
modo de agir e pensar e da história pessoal.

Nos primeiros “anos” de vida estão relacionados 
à construção da identidade e autonomia. “Nessa fase do 
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desenvolvimento, todos os objetos manipulados são, para a 
criança, uma extensão de si mesma”. Nessa interação meninos 
e meninas procuram entender o mundo que os rodeias.

3.3  A FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Em 1996, a LDB estabeleceu que a Educação Infantil 
sendo a primeira etapa da Educação Básica, tem por finalidade 
por finalidade promover o desenvolvimento integral da criança 
até os 6 anos de idade. Sobre a formação de docentes, a lei 
determina, no artigo 62, que para atuar na educação básica é 
preciso nível superior de educação, admitindo como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação Infantil.

De acordo com as creches e pré-escolas, os bebês e as 
crianças pequenas desenvolvem a inteligência e as emoções 
construindo conhecimentos e valores. A partir da constatação 
de que as experiências da primeira infância são determinantes 
para o desenvolvimento do ser humano, nisto o papel do 
profissional de creches e pré-escolas passa por reformulações 
profundas e, como decorrência as exigências relacionadas à sua 
formação começam a ser repensadas.

Em 1998, o MEC publicou o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil – RCNEI. Esse material é mais 
uma contribuição para o professor da Educação Infantil. É um 
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conjunto de reflexões, cujo objetivo é servir de subsídio para a 
construção das propostas curriculares, mas que não deve ser 
entendido como um manual a ser seguido.

Schon (1992) explicita com veemência a natureza 
prática da atividade pedagógica e sintetiza o seu pensamento 
ao defender que a formação deve incluir forte componente de 
reflexão a partir de situações práticas, já que esta é uma das vias 
possíveis para o aprimoramento profissional e desenvolvimento 
da capacidade reflexiva.

A formação, portanto, deve estimular a reflexão, 
favorecendo o pensamento autônomo e facilitando as dinâmicas 
de auto, formação, implicando necessariamente no investimento 
pessoal e no trabalho livre, criativo e crítico. Diante da defesa de 
uma educação de qualidade para todos, urge que os educadores 
tenham uma formação que propicie o cumprimento das funções 
que deve exercer na orientação e acompanhamento de crianças 
de 0 a 3 anos.

Compartilha-se da concepção que entendem os 
educadores num real contexto de aprendizagem, onde se 
aprende a fazer fazendo, errando, acertando, tendo situações 
a resolver, discutindo, construindo hipóteses, observando, 
revendo, argumentando, tomando decisões, pesquisando o 
processo de reflexão sobre a prática, tendo em vista a necessidade 
de compreendê-la e analisá-la.

Portanto, a busca do aperfeiçoamento é fundamental 
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na superação das limitações, com vistas a possibilitar o 
desenvolvimento de professores autores. Nesse sentido, a 
formação deve possibilitar o desenvolvimento das diferentes 
competências que os educadores devem construir para 
desempenhar bem sua função, aliando os conteúdos ao saber 
fazer, pois essa capacidade de resolver problemas surge na ação 
que pode transformar a prática.

Segundo Jeanete Beaucham, o primeiro passo para o 
sucesso do professor (a) da Educação Infantil é observar o 
aluno em sala de aula e o desenvolvimento da criança. Com isto 
professores e professoras deixam de ser meros repassadores 
de conhecimento. Eles constroem esse conhecimento com os 
alunos, a partir da realidade deles, do que eles gostam e do que 
precisam trabalhar. 

Também familiares e comunidade envolvidos com 
educação de suas crianças. De acordo com Paulo Freire e 
Munôz, “por educação integral entende-se aquela que procura 
discorrer sobre todas as particularidades que os seres humanos 
precisam, seria a educação em sua integralidade, cuidando do 
corpo, mente, dos sentimentos, dos desejos, fazendo a criança 
se manifestar”.

Ainda conforme Freire 1975, para que uma escola adote 
a pedagogia do cotidiano, ela precisa de profissionais que 
saibam sentir, não só escrever e falar tem de fazer a soma de 
sentimentos, a começar pelo respeito pela infância, coisa que 
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não terão se não acreditam que a infância tem.

Além de direitos e deveres, capacidade para criar. 
O professor da educação infantil também precisa ter um 
sentimento de docência, já que a aula está construída em 
função da criança. Quando a criança é respeitada ela se sente 
conectada a tudo aquilo, quando participa ela diz: “isso é meu, 
faz parte da minha vida”. Isso sim vai fazer da educação dela 
uma atividade bem sucedida, e assim aproveitando a vida para 
melhorar a educação.

A formação do professor em educação infantil, falando 
um pouco da ética na formação do educador. Ética é uma 
palavra mágica cuja composição é: moral e ética, herdadas de 
dois idiomas antigos (mores = moral em latim, e ethos = ética 
em grego).

Ambas referem-se normalização das condutas humanas, 
indicadas para se situar, seja do lado do bem, do desejável, do 
obrigatório ou do permitido, seja do lado do mal, do indesejável, 
do proibido ou do desaconselhável. Isto é, etimologicamente, 
os conceitos de moral e de ética são similares, apesar de que 
filosoficamente tem sentidos diferentes.

Segundo Hermida, 2007, p. 238 [...] Entende-se hoje, que 
a escola foi credenciada pela sociedade para a socialização dos 
conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, 
que conferem ao homem o saber ser sujeito histórico.

[...] As crianças e os filósofos tem algo em comum, que é 
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a curiosidade, o espanto e o deslumbramento diante do mundo. 
Essas disposições abrem precedentes para que a escola se torne 
um espaço próprio para comparações analógicas, buscas e 
descobertas.

As instituições educativas podem propiciar a atitude 
filosófica do aluno diante do mundo, buscando suas próprias 
respostas ao invés de recebê-las prontas. Participar da elaboração 
de regras e normas e não apenas receber ordens, para que não 
sejam pessoas apáticas, sem clareza ou valores, despolitizadas, 
alienadas, com o raciocínio e a linguagem limitada.

Sabe-se que poderão ser assim os homens que constroem 
o amanhã, educadores de visão serão mediadores na formação de 
pessoas que abominem a violência, a indiferença, a hostilidade, 
o desamor e o individualismo. A sociedade precisa hoje de 
sentimentos e ações voltadas para a colaboração, respeito, 
diálogo, confiança, sinceridade, responsabilidade e tolerância 
às ambiguidades.

Aproveitar a pré-disposição dos filósofos mirins é papel 
fundamental do professor, principalmente na educação infantil 
através da filosofia para crianças. (HERMIDA, org. 2007, p. 
239).

A função docente requer padrões de comportamentos que 
legitimam a credibilidade de alguém que usa seu saber e o seu 
poder para o bem pensar e fazer bem feito o que lhe compete, 
em favor da coletividade para a qual trabalha.  A curiosidade, 
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a humildade, a coragem, o comprometimento, a superação de 
limitações próprias e de seus alunos. São virtudes e qualidades 
que devem estar contidas no perfil do professor. Além de tudo 
isso ele deve ter conhecimento crítico da realidade e dos valores 
que permeiam a vida da organização e da comunidade que 
constitui o contexto social, para envolver-se de forma política e 
intencional.

3.4 ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

De acordo com Me. Michele Costa, (professora do Curso 
de Pedagogia das Faculdades – COC), falar em estratégias de 
ensino é pensar em diversas maneiras de proporcionar as nossas 
crianças à aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de 
novas habilidades, atitudes e valores decorrentes de experiências 
educativas.

Ao voltar-se nosso olhar à aprendizagem, descobertas, 
socialização de conhecimentos e no cotidiano das crianças 
estaremos refletindo sobre a seguinte questão: como promover 
o desenvolvimento, interatividade e a socialização durante 
o trabalho realizado? Ou seja, estaremos pensando em 
métodos dinâmicos, significativos, variados e inovadores para 
trabalharmos com nossas crianças.

O trabalho pautado numa organização dinâmica e 
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interativa exige apenas pequenas e simples atitudes dos 
professores. Organizar o nosso trabalho de maneira a explorar 
conteúdos por meio de descobertas, atividades lúdicas, recursos 
midiáticos, consulta e exploração da temática, satisfação de 
interesses e curiosidades.

No trabalho aqui mencionado a autora, a professora 
Michele Costa, fala sobre a estratégia de ensino denominada 
Cantinhos! O que é? E como fazer? Os cantinhos são espaços 
onde as crianças podem utilizar do lúdico para entrar em contato 
com novas temáticas, descobertas, imaginações. Assim como, 
desenvolver novas habilidades de forma prazerosa e criativa. 
Falar em cantinhos é pensar na organização de espaço e tempo 
no ambiente escolar. Assim como, pensar no desenvolvimento da 
criança com base nas diversidades de ações, como: socialização, 
interação, autonomia, respeito, imaginação.
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espaços acolhedores, os quais possam ser usados para receber 
e conversar com as famílias. Os ambientes físicos da instituição 
de educação infantil devem refletir uma concepção de educação 
e cuidado respeitosa das necessidades de desenvolvimento das 
crianças, em todos seus aspectos: físico, afetivo, cognitivo, 
criativo.

Assim como proporcionar Espaços e mobiliários que 
favorecem as experiências das Crianças e materiais variados e 
acessíveis. A utilização do cantinho compõe a criação de espaço 
cultural e social, o qual permite que as crianças se expressem, 
ampliem sua capacidade de escolha de socialização, cooperação 
e consequentemente, permite o professor ter um panorama 
mais concreto da evolução, desenvolvimento e dificuldade de 
cada aluno.

FONTANA (1991), em seu livro “Psicologia para 
Professores” aponta que os professores conseguirão melhores 
resultados em relação à aprendizagem e desenvolvimento 
dos alunos, se pensarem na sala de aula como um ambiente 
de conquistas e estímulos. Pensar num ambiente estimulador 
é pensar em que propor? O que Fazer? Como fazer? E o que 
usar? Ou seja, é pensarmos na relação tempo-espaço! No 
planejamento de uma rotina que não seja pautada na mesmice.
3.4.1  A educação infantil e a estrutura da família

A indústria moderna alterou fortemente a estrutura 
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social da família, seus hábitos e costumes fora modificados. 
As famílias pobres estavam preocupadas com a sobrevivência, 
as mães operárias não tinham com quem deixar seus filhos 
e se utilizavam de outras mães que não trabalhavam, porem 
vendiam seu tempo, cuidando de crianças alheias, dessa forma 
surgiu uma nova realidade, uma nova oferta de emprego para 
as mulheres.

Com a participação dos pais no mercado de trabalho, 
as formas de atender as crianças foram se diversificando e se 
acomodando. Mesmo sem um programa educacional formal, 
as mulheres foram se organizando, (RIZZO 2003) diz que 
as mulheres da comunidade adotaram atividades de canto e 
memorização de rezas como forma de atender inicialmente as 
crianças. As voluntárias implemetaram outras atividades como 
o desenvolvimento dos bons hábitos de comportamento e as 
regras morais eram internalizadas e reforçadas.

Conforme Rizzo, 2003;

Criou-se uma nova oferta de emprego para as 
mulheres, mas aumentaram os riscos de maus 
tratos às crianças, reunidas em maior número, 
aos cuidados de uma única, pobre e despreparada 
mulher. Tudo isso, aliado a pouca comida e higiene, 
gerou um quadro caótico de confusão, que terminou 
no aumento de castigos e muita pancadaria, a fim de 
tornar as crianças mais sossegadas e passivas. Mais 
violência e mortalidade infantil. (RIZZO 2003, p.31).
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Segundo essa autora, a preocupação das famílias pobres 

era sobreviver, o cuidado com as crianças ficou em segundo 
plano para as famílias pobres, a sociedade em geral logo 
aceitou os maus tratos e o desprezo pelas crianças. Como as 
mazelas contra a infância se tornaram tão comuns, algumas 
pessoas movidas pela beneficência, resolveram por si próprias, 
abrigar, acolher as crianças abandonadas que se encontravam 
perambulando pelas ruas.

Assim, as primeiras instituições surgiram na Europa 
e nos Estados Unidos com o objetivo de cuidar e proteger as 
crianças enquanto suas mães trabalhavam. As creches, escolas 
maternais e jardins de infância eram assistencialista, mas 
enfocavam a questão educacional.

De acordo com Kuhlmann, 2001;

Ressalta que em 1769, na França, o pastor Oberlin, 
além do programa de passeio, história era contada 
acompanhadas com gravuras, a leitura da Bíblia 
foi outro artifício incluído no jardim de infância. 
Criou-se então a “Escola de Principiantes” ou escola 
de tricotar, o objetivo era ensinar as crianças bons 
hábitos, como: identificar as letras do alfabeto e 
pronunciar bem as palavras; exercitar boas virtudes, 
como: obediência e bondade; e assimilar noções de 
moral e religião. (KUHLMANN, 2001, p. 47).

Posteriormente, as escolas foram pensadas na perspectiva 
pedagógica, os materiais didáticos tinham um propósito 
educativo, porque possibilitavam às crianças o desenvolvimento 
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do raciocínio e o julgamento correto diante das situações 
propostas pelo professor. A sala de asilo francesa foi concebida 
sob uma perspectiva de prover cuidados e educação moral e 
intelectual às crianças, desde os primeiros textos oficiais, “[...] 
o seu papel não foi somente o de guardar a pequena infância 
popular, mas, em nome de um projeto educativo, de disputar 
esta clientela às guardiãs de quarteirão”.

De acordo com Kuhlmann 2001;

Os estudos que atribuem aos Jardins de Infância 
uma dimensão educacional e não assistencial, como 
outras instituições de educação infantil, deixam de 
levar em conta as evidências históricas que mostram 
uma estreita relação entre ambos os aspectos: a que 
a assistência é que passou, no final do século XIX, 
a privilegiar políticas de atendimento à infância 
em instituições educacionais e o Jardim de Infância 
foi uma delas, assim como as creches e escolas 
maternais. (KUHLMANN 2001, p.26).

Do ponto de vista histórico, a literatura apresenta o 
jardim de infância, desde a sua origem, como uma instituição 
exclusivamente pedagógica, ou seja, a preocupação com os 
cuidados físicos das crianças foi de menos importância, o 
propósito era assistir ao pequeno, a dimensão educacional se 
sobressaía, ensinavam enquanto cuidavam. A preocupação, em 
cuidar e educar as crianças, tinha um proposito transformar a 
estrutura da família de modo que as famílias pudessem cuidar 
melhor de seus filhos.
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3.5  A EDUCAÇÃO INFANTIL E A LEGISLAÇÃO

 
Até meados dos anos setenta, pouco se fez em termos 

de legislação que garantisse a oferta desse nível de ensino, 
com a preocupação pelo atendimento a todas as crianças, 
independentemente de sua classe social, iniciou-se o processo 
de regulamentação. Entretanto, a década de oitenta foi 
fundamental para que diferentes setores da sociedade se 
unissem com o objeto de dar uma educação de qualidade para 
a criança desde o seu nascimento. (Revista HISTEDBR On-line 
Artigo Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.33, p.78-95, 
mar. 2011 - ISSN: 1676-2584 85 3.).

Foi somente com a Carta Constitucional de 1988 que esse 
direito foi efetivamente reconhecido, ou seja, foi necessário 
aproximadamente um século para que a criança tivesse seu 
direito a educação garantido na legislação. De acordo com Bittar 
(2003, p. 30), o esforço coletivo dos diversos segmentos visava 
assegurar na Constituição, “[...] os princípios e as obrigações 
do Estado com as crianças”.

A pressão, durante a Assembleia Constituinte, possibilitou 
a inclusão da creche e da pré-escola no sistema educativo 
brasileiro, o artigo 208, o inciso IV, descreve: “[...] O dever do 
Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia 
de oferta de creches e pré-escolas às crianças de zero a seis 
anos de idade” (BRASIL, 1988). Não somente a educação, direito 
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às crianças, foi garantida na Constituição, como também, 
a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 
8.069/90, que regulamenta o art. 227 da Constituição Federal, 
conferindo às crianças todos os seus direitos.

De acordo com essa lei, no artigo 3º, a criança e ao 
adolescente devem ter assegurados os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, para que seja possível, desse modo, 
ter acesso às oportunidades de “[...] desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade” (BRASIL 1994a).

Segundo Ferreira, 2000; 

Inseriu as crianças e adolescentes no mundo dos 
direitos humanos. O ECA estabeleceu um sistema 
de elaboração e fiscalização de políticas públicas 
voltadas para a infância, tentando com isso 
impedir desmandos, desvios de verbas e violações 
dos direitos das crianças. Serviu ainda como base 
para a construção de uma nova forma de olhar a 
criança: uma criança com direito de ser criança. 
Direito ao afeto, direito de brincar, direito de querer, 
direito de não querer, direito de conhecer, direito de 
sonhar. Isso quer dizer que são atores do próprio 
desenvolvimento. (FERREIRA, 2000, p.184).

Se por um lado o poder público possibilitou direito às 
crianças, por outro implementou diretrizes pedagógicas tendo 
em vista atender com qualidade nesse nível de ensino, ou seja, 
trabalhar “Por uma política de formação do profissional de 
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educação infantil”, que reafirma a necessidade e a importância 
de um profissional qualificado e um nível mínimo de 
escolaridade para atuar nas instituições de educação infantil. 
(Revista HISTEDBR On-line Artigo Revista HISTEDBR On-line, 
Campinas, n.33, p.78-95, mar.2009 - ISSN: 1676-2584 86).

A educação infantil é um direito que tem por objeto 
proporcionar condições adequadas ao bem-estar infantil, como: 
o desenvolvimento físico, motor, emocional, social, intelectual 
e a ampliação de suas experiências. Assim, diante dessa 
perspectiva, três objetivos devem coroar essa nova modalidade 
educacional: o social, o educativo e o político.

O Social: estava associado à questão de a mulher participar 
da vida social, econômica, cultural e política; O Educativo: era 
organizar a questão educacional para promover a construção 
de novos conhecimentos e habilidades da criança; O Político: 
estava associado à formação da cidadania infantil, em que, a 
criança tem o direito de ouvir, de falar, de colaborar, de respeitar 
e ser respeitada por todos. (DIDONET 2001).

Em 1988, dois anos após a aprovação da LDB, o Ministério 
da Educação publicou os documentos intitulados “Subsídios 
para o credenciamento e o funcionamento das instituições 
de educação infantil” (BRASIL 1998), que contribuiu para 
a formulação de diretrizes e normas da educação da criança 
em todo o país, e o “Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil” (BRASIL l998), esses documentos tiveram 
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como objetivo, contribuir para a implementação de práticas 
educativas de qualidade nos Centros de Educação Infantil.

Os profissionais que trabalham com crianças têm com 
base nos documentos publicados conteúdos e orientações 
didáticas que devem garantir às crianças capacidades.

Conforme a Revista HISTEDBR On-line Artigo Revista 
HISTEDBR On-line, Campinas, n.33, p.78-95, mar.2009 - ISSN: 
1676-2584 87:

Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de 
forma cada vez mais independente, com confiança 
em suas capacidades e percepção de suas limitações; 
Descobrir e conhecer progressivamente seu 
próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, 
desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado 
com a própria saúde e bem-estar; Estabelecer 
vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, 
fortalecendo sua auto - estima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades de comunicação 
e interação social; Estabelecer e ampliar cada vez 
mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a 
articular seus interesses e pontos de vista com os 
demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo 
atitudes de ajuda e colaboração; Observar e 
explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 
percebendo-se cada vez mais como integrante, 
dependente e agente transformador do meio 
ambiente e valorizando atitudes que contribuam 
para sua conservação; Brincar, expressando 
emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 
necessidades; Utilizar as diferentes linguagens 
(corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas 
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às diferentes intenções e situações de comunicação, 
de forma a compreender e ser compreendido, 
expressar suas idéias, sentimentos, necessidades 
e desejos e avançar no seu processo de construção 
de significados, enriquecendo cada vez mais 
sua capacidade expressiva; Conhecer algumas 
manifestações culturais, demonstrando atitudes 
de interesse, respeito e participação frente a elas e 
valorizando a diversidade (BRASIL 1998a, p.63, v.1). 

Para que esses objetivos sejam alcançados de modo 
integrado, o Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (1998) sugere:

Educar significa, portanto, propiciar situações de 
cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas 
de forma integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação 
interpessoal, de ser e estar com os outros, em uma 
atitude de aceitação, respeito e confiança, e o acesso 
pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da 
realidade social e cultural (BRASIL 1998a, p.23).

As atividades devem ser oferecidas para as crianças 
não só por meio das brincadeiras, mas aquelas advindas de 
situações pedagógicas orientadas. Nesse sentido, a integração 
entre ambos os aspectos é relevante no desenvolvimento do 
trabalho do professor.

3.6 A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS DIFICULDADES
Tanto fora, quanto no Brasil, tem passado por diversos 
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processos ao longo da história. No caso brasileiro, a legislação 
veio delinear em termos amplos: o direito e a política; e em 
termos específicos: o objeto, a organização do conteúdo e a 
formação, entretanto não para por aí, muitas dificuldades hão 
de ser encontradas.

De acordo com Barreto,1998;

Mesmo tendo havido um avanço da legislação quanto 
ao reconhecimento da criança à educação em seus 
primeiros anos de vida, é importante considerar que 
houveram vários desafios para a consolidação desse 
direito, a saber: a questão do acesso e a questão 
da qualidade. No que diz respeito ao acesso, nas 
últimas décadas, houve uma significativa expansão 
do atendimento, porém a entrada da criança na 
creche fica a desejar, porque as crianças de famílias 
de baixa renda estão tendo menos oportunidades em 
contrapartida com as crianças em que seus pais têm 
um nível socioeconômico mais elevado. (BARRETO, 
1998, p. 52). 

As instituições de educação infantil no Brasil, devido 
à forma como se expandiu, sem os investimentos técnicos e 
financeiros necessários, apresenta, ainda, padrões bastante 
aquém dos desejados [...] a insuficiência e inadequação de 
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a enfrentar. (BARRETO 1998, p.25).

A busca pela qualidade envolve diferentes questões 
complexas, como: o projeto educativo dos estabelecimentos, a 
formação e valorização dos professores e os recursos financeiros 
designados para essa faixa etária, sendo necessário, contudo, 
garantir que esses recursos sejam efetivamente aplicados nesse 
nível de ensino.

Conforme Brasil, 2006;

A prática pedagógica considera os saberes 
produzidos no cotidiano por todos os sujeitos 
envolvidos no processo: crianças, professores, 
pais, comunidade e outros profissionais; Estados e 
municípios elaborem ou adéquem seus planos de 
educação em consonância com a Política Nacional 
de Educação Infantil; as instituições de educação 
infantil ofereçam, no mínimo, quatro horas 
diárias de atendimento educacional, ampliando 
progressivamente para tempo integral, considerando 
a demanda real e as características da comunidade 
atendida nos seus aspectos sócio - econômicos 
e culturais; as instituições de Educação Infantil 
assegurem e divulguem iniciativas inovadoras, que 
levam ao avanço na produção de conhecimentos 
teóricos na área da educação infantil, sobre infância 
e a prática pedagógica; a reflexão coletiva sobre a 
prática pedagógica, com base nos conhecimentos 
historicamente produzidos, tanto pelas ciências 
quanto pela arte e pelos movimentos sociais, 
norteie as propostas de formação; os profissionais 
da instituição, as famílias, a comunidade e as 
crianças participem da elaboração, implementação 
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e avaliação das políticas públicas. (BRASIL 2006, 
p.26).

É importante ressaltar, para os profissionais que 
trabalham com essa faixa etária, que, em função das novas 
exigências da Lei, se faz necessário uma formação inicial sólida 
e uma constante atualização em serviço. Quando se trata da 
criança pequena, a Revista HISTEDBR On-line Artigo Revista 
HISTEDBR On-line, Campinas, n.33, p.78-95, mar.2009 - ISSN: 
1676-2584 diz que a formação de professores é a que causa 
maior impacto sobre a qualidade de atendimento.

Essa preocupação, Kishimoto (2002) destaca, um dos 
problemas encontrados na formação de profissionais de 
educação infantil é a configuração curricular dos cursos e isso 
se refere à falta de clareza sobre o perfil daquele que vai atuar 
junto a criança. A crítica recai sobre a natureza do currículo 
que são organizados por disciplinas em que “[...] priorizam-
se determinados campos de conhecimento em detrimento de 
outros: em uns, saberes históricos e filosóficos, sociológicos e 
antropológicos ou organizacionais entre outros” (KISHIMOTO 
2002, p.108).

Nessa perspectiva, os conteúdos são apresentados de 
maneira fragmentada, o que descompensa porque a criança 
pequena aprende de modo integrado. Outro fato corriqueiro se 
encontra na prática pedagógica, em que, o aluno estagiário é 
colocado em contato com livros, privando-lhe o contato com a 
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realidade das escolas.

Essa problemática, também, é enfatizada por Barreto 
(1998) quando reconhece que a formação de professores é um 
dos fatores mais importantes para a promoção da qualidade na 
educação, qualquer que seja o grau ou modalidade. E destaca 
que a formação continuada não deva ser eventual, nem apenas 
um instrumento para suprir as deficiências teóricas e práticas 
da formação acadêmica.

Na formação continuada, o profissional deve buscar a 
capacitação, a atualização, o aprofundamento teórico e científico 
e avaliação das experiências do cotidiano, vividas e vivendo. 
Vale destacar que a consolidação de um adequado trabalho 
junto às crianças se inicia quando os profissionais, ao longo da 
carreira, se apropriam de modelos pedagógicos com estruturas 
curriculares abertas e flexíveis. (OLIVEIRA 2002).

Nesse ponto de vista, o currículo é para ser entendido 
como um projeto coletivo e não individual, quando é o projeto 
coletivo se pensa no crescimento tanto do professor como das 
crianças. No planejamento do currículo, é incluído, questões 
como: rotina, tempo, espaço e materiais disponíveis, os 
brinquedos devem fazer parte destes materiais, esses elementos 
enriquecem a escola infantil.

Conforme Oliveira, 2002;

Planejar o currículo implica ouvir os profissionais 
em suas concepções e decisões, problematizar a 
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visão deles sobre creches e pré-escolas, evitando 
perspectivas fragmentadas e contraditórias, 
que refletem a influência das várias concepções 
educacionais que vivenciaram ou com que tiveram 
contato. (OLIVEIRA 2002, p.168).

Tratar de trabalhos pedagógicos ou desenvolver a sua 
prática em instituição infantil, e, sobretudo, chamar a atenção 
para a complexidade das relações que ocorrem no interior 
dessas instituições, não é tarefa fácil, o cotidiano, a rotina com 
as crianças é na verdade uma dificuldade para o professor. A 
própria literatura não apresenta elementos constituintes do 
trabalho diário do professor.

As últimas décadas representam um tempo de conquistas 
sobre os direitos da criança brasileira, isto aconteceu porque 
houveram movimentos sociais de luta e reivindicação pelos 
direitos humanos, assim todas as pessoas teriam direito a uma 
educação de qualidade desde a infância. (OLIVEIRA 2002) diz 
que a família divide a educação com os filhos e o Estado entra 
com o dever de garantir todos esses direitos.

O que deve ser ressaltado que a educação de qualidade 
possa ser reconhecida pelos governos, em todas as esferas, pelos 
documentos oficiais, pela sociedade, afinal essa modalidade 
educacional é de responsabilidade de todos; esse é o maior de 
todos os desafios que serão enfrentados.

Entre todos os desafios, apenas os principais podem ser 
citados: Formação geral e continuada do professor voltado para 
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a criança; Atendimento para todas as crianças de zero a cinco 
anos de idade; Recurso financeiro aplicado, exclusivamente, 
para nesse nível escolar; Projeto pedagógico adequado para 
essa faixa etária: Comprometimento da comunidade escolar 
(direção, coordenação, professor e funcionários); Participação da 
família nas atividades da escola; Material pedagógico adequado 
à idade das crianças; Espaço físico adequado que possa garantir 
segurança às crianças; Inclusão de crianças especiais e assegurar 
atendimento psicológico; A implementar a ludicidade como 
instrumento eficaz ao aprendizado; Apesar dos desafios outros 
podem surgir para contribuir com uma educação de qualidade 
que respeite, efetivamente, o desenvolvimento e aprendizado 
da criança.

Zabala (1998) propôs dez aspectos-chave para uma 
educação infantil de qualidade: Rotinas estáveis; Organização dos 
espaços; Trabalho com os pais e mães; Materiais diversificados e 
polivalentes; Atenção individualizada a cada criança; Utilização 
de uma linguagem enriquecida; Atenção privilegiada aos 
aspectos emocionais; Equilíbrio entre a iniciativa infantil, o 
trabalho dirigido e o desenvolver das atividades; Abordar de 
forma diferente as atividades tendo em vista o desenvolvimento 
de todas as capacidades; Sistemas de avaliação, anotações que 
permitam o acompanhamento global do grupo e de cada uma 
das crianças.

Zabala (1998, p.50) diz: “[...] a ordem não é importante, 
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uma vez que a relevância de cada um dos aspectos mencionados 
deriva do seu conteúdo, não da sua posição na lista”.

Portanto, uma educação de qualidade da criança não deve 
constar somente nos planos legislativos, nem nos documentos 
oficiais, ou mesmo ter escola que se enquadre em todos os 
princípios, mas que a sociedade como um todo reconheça essa 
modalidade educacional, como de responsabilidade pública e, 
como tal, deve prioritariamente ser assumida por todos; esse é 
o nosso maior desafio.

4 A APRENDIZAGEM

Aprendizagem é o ato de aprender, de se adquirir 
conhecimentos. É o processo de descobrir o mundo novo. 
É um processo integrado e qualitativo que propicia uma 
transformação na estrutura mental daquele que aprende. Essa 
transformação se dá através da alteração da conduta de um 
indivíduo, seja por condicionamento aparente, experiência ou 
ambos, de uma forma razoável e permanente.

O ser humano nasce potencialmente inclinado a aprender, 
necessitando apenas de motivação para o aprendizado. E como 
nós sabemos o aprendizado se dá no meio social e temporal em 
que o indivíduo convive.

O conceito de aprendizagem para Vygotsky se refere ao 
processo de ensino-aprendizagem, ou seja, implica a dimensão 
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do que aprende e de quem ensina. Vygotsky, diz ainda que, 
aprendizagem é um processo de apropriação de conhecimentos, 
habilidades e valores que englobam o intercâmbio ativo do 
sujeito com o mundo cultural onde está inserido.

4.1 COMO ACONTECE A APRENDIZAGEM?

A aprendizagem começa a partir de sua origem na vida, 
pois seus movimentos já começam dentro da barriga de sua 
mãe. Essa grande mulher gera um ser tão pequeno, mas cheio 
de energia, onde passa nove meses projetando como será este 
ser tão maravilhoso.

Quando o bebê completa nove meses, já fica atento quem 
está ao seu redor, já sabe distinguir a voz, principalmente 
dos pais. Esta é a primeira aprendizagem que começa pelos 
pais. E eles precisam respeitar as necessidades e capacidades 
de seus filhos para que possam desenvolver sua autonomia, 
mas ao mesmo tempo, compartilhar e participar de todas 
as etapas de seu desenvolvimento de uma forma integral e 
afetiva, contribuindo assim significativamente na obtenção de 
conhecimento e construção de sua identidade.

É por meio de uma série de fatores (emocionais, sociais 
e neurológicos) que a aprendizagem se constitui, o que acaba 
gerando mudanças comportamentais. Aprender é o resultado 
da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente.
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Para Vygotsky, 1984;

“A aprendizagem e o desenvolvimento estão 
estritamente relacionados, sendo que as 
crianças inter-relacionam”. A aprendizagem é 
o desenvolvimento onde as crianças se inter-
relacionam mesmo mostrando para outra quem 
sabe mais. (VYGOTSKY, 1984, p.103). 

O nosso papel é de orientar e saber fazer acontecer. Cada 
um é um ser inteligente, suas atividades são valiosas e seu 
desempenho é muito importante. Nós devemos conhecer todos 
com o seu raciocínio próprio e mostrar que o papel de cada 
um é importante e que eles levam pra casa esse dia e o que 
conseguiram fazer (atividades).

A aprendizagem acontece assim, todo dia é um dia diferente 
e que as crianças são do mesmo mundo de pensamentos. É 
muito importante todo mundo saber respeitar os direitos de 
ouvir, ver, falar e fazer, pois são eles os próprios heróis de sua 
história.

Na Educação infantil é muito importante você observar e 
compreender as crianças o qual todos têm um jeito diferente e 
um mundo cheio de aprendizado novo. A questão toda esta em 
se desenvolver na criança uma capacidade de observação fina 
para ela perceber o que está aprendendo. As crianças tendem a 
observa, de início, as ações mais simples e mais próximas a sua 
compreensão.
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A observação é uma das capacidades humanas que 
auxiliam as crianças a construírem um processo de diferenciação 
dos outros e consequentemente sua identidade, pois o brincar é 
uma forma muito importante para seu desenvolvimento, a sua 
aprendizagem pode se tornar uma atividade individual como 
em grupo, fazendo dela uma criança social.

A aprendizagem vem na observação das crianças 
juntamente com as outras, sejam em círculos ou na rodinha de 
conversa e isso não é algo fornecido diretamente, ao contrário, é 
fruto da atividade humana oferecida culturalmente. A primeira 
forma de interação que a criança faz é marcada pelo uso de 
instrumentos dos quais dispõe, que são os objetos e utensílios 
materiais utilizados para manipular a realidade externa.

Deste modo, o aprender está vinculado para o 
reconhecimento das potencialidades e diferenças entre eles, 
consequentemente, a aprendizagem demanda uma prática 
pedagógica que privilegie a participação ativa dos alunos e do 
professor por meio de situações que primem pelo intercâmbio, 
pelo diálogo, pela expressão criativa e pelo trabalho em grupo.

4.2 APRENDIZAGEM VERSUS LÚDICO

O que é o Lúdico? É um adjetivo masculino com origem 
no latim ludos que remete para jogos e divertimentos. Uma 
atividade lúdica e uma atividade de entretenimento, que dá 
prazer e diverte as pessoas envolvidas. O conceito de atividades 
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lúdicas estão relacionadas com jogos e com o ato de brincar.
Os conteúdos lúdicos são importantes no aprendizado da 

criança. Isto porque é muito importante incutir nas crianças a 
noção que aprender pode ser divertido. As iniciativas lúdicas 
nas escolas potenciam a criatividade, e contribuem para o 
desenvolvimento intelectual dos alunos. O lúdico passou a 
ser reconhecido como traço essencial de psicofisiologia do 
comportamento humano, de modo que a definição se seu 
simples sinônimo de jogo. As implicações das necessidades 
lúdicas podem extrapolar as demarcações do brincar espontâneo 
(Almeida).

O lúdico apresenta valores específicos para todas as fases 
da vida humana. Assim, na idade infantil e na adolescência, a 
finalidade essencialmente pedagógica e a consciência de forma 
lúdica são prazerosa. Na aprendizagem proporcionará a criança 
estabelecer relações cognitivas, experiências vivenciadas, bem 
como relaciona-las às demais produções culturais e simbólicas, 
conforme procedimentos metodológicos compatíveis a essa 
prática.

O lúdico apresenta dois elementos que o caracterizam: o 
prazer como já falamos (Freud) e o esforço espontâneo que cada 
criança sempre gosta de demostrar que possui, principalmente 
nas brincadeiras e jogos, desenvolve o jogo pedagógico com a 
intenção de provocar na criança o aprendizado, abandonando 
ela seu mundo de necessidade e constrangimento, criando e 



394 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

 
adaptando uma nova realidade a sua personalidade. A infância 
é, portanto, um período de aprendizado necessário à fase adulta.

É nesse momento que as brincadeiras tornam-se uma 
oportunidade da afirmação de seu “eu”. Brincando a criança 
se torna espontânea, desperta sua criatividade e a vontade de 
interagir com o mundo interior e exterior. Através das atividades 
lúdicas podemos perceber dificuldades motoras, intelectuais e 
afetivas do nosso educando. Na aprendizagem é importante 
observar como eles mostram sua deficiência e como devemos 
ajuda-los a supera-las.

A brincadeira na aprendizagem é projetada de uma 
estratégia muito valiosa na Educação Infantil, pois na 
aprendizagem a criança desenvolve diferentes níveis, assim vai 
favorecendo as outras crianças a participarem e se engajarem 
nessas brincadeiras.

4.3 O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ATRAVÉS 
DO LÚDICO

Segundo Piaget (1971), o desenvolvimento da criança 
acontece através do lúdico, ela precisa brincar para crescer e 
se desenvolver. Por meio do universo lúdico é que a criança se 
satisfaz, realiza seus desejos e explora o mundo ao seu redor.

Torna-se, portanto, importante proporcionar as crianças 
atividades que promovam e estimulem seu desenvolvimento 
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global, considerando-se os aspectos da linguagem, do cognitivo, 
afetivo, social e motor. Vygotsky atribui importante papel ao 
ato de brincar na constituição do pensamento infantil. Para ele, 
através da brincadeira, o educando reproduz o discurso externo 
e o internaliza para construir seu próprio pensamento.

Segundo Vygotsky (1984), “a lucidada e a aprendizagem 
não podem ser consideradas como ações com objetivos 
distintos.”. O jogo e a brincadeira são por si só uma situação de 
aprendizagem. As regras e a imaginação favorecem as crianças 
comportamentos além dos habituais. Nos jogos ou brincadeiras 
a criança age como se fosse maior do que a realidade, e isso 
inegavelmente contribui de forma intensa e especial para seu 
desenvolvimento.

O brinquedo é uma oportunidade de desenvolvimento 
e aprendizado. A brincadeira não é um mero passatempo, 
juntamente com os jogos, ela ajuda no desenvolvimento da 
criança, promovendo o processo de socialização e descoberta. 
A criança aprende a se socializar, a ter uma relação de amizade 
e dependência, pois sempre estamos conectados.

O brincar e o jogar são atos indispensáveis à saúde física, 
mental, emocional e intelectual da criança, e sempre estiveram 
presentes em qualquer povo desde os mais remotos tempos, pois 
através da brincadeira as crianças desenvolvem a linguagem, 
o pensamento, a socialização, iniciativa e a autoestima, 
preparando-se para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios 
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e participar na construção de um mundo melhor. O jogo é o 
mais importante das atividades da infância. A criança necessita 
brincar, jogar, criar e inventar para manter seu equilíbrio com 
o mundo.

A importância da inserção e utilização dos jogos e 
brincadeiras na aprendizagem infantil é uma realidade que se 
impõem ao educador. Os brinquedos não devem ser explorados 
só para lazer, mas também como elementos enriquecedores para 
promover a aprendizagem. Através dos jogos e brincadeiras o 
educando encontra apoio para superar suas dificuldades de 
aprendizagem.

O jogo não é simplesmente um passatempo para distrair 
os alunos, ao contrário, corresponde a uma profunda exigência 
do organismo e ocupa lugar de importância na educação, pois 
estimula o crescimento e desenvolvimento, a coordenação 
muscular, as faculdades intelectuais, a iniciativa individual, 
favorecendo o advento e o progresso da palavra.

O jogo é essencial para que a criança observe e conheça 
as pessoas e coisas do ambiente em que se vive. Através do 
jogo a criança manifesta sua criatividade, utilizando suas 
potencialidades de maneira integra. É somente sendo criativo 
que a criança descobre seu próprio eu. (Tezani, 2004).

A importância dos jogos na aprendizagem é muito grande, 
pois através deles, as crianças podem aprender com os outros, 
por meio dos vínculos que estabelecem. Se a aprendizagem 
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acontece na interação com as outras pessoas, sejam elas adultas 
ou criança, elas também aprendem o recurso de cada criança.

Nos processos de ensino e aprendizagem na escola, é 
crucial abordar as interações do educador e educando sobre 
os conflitos que podem ocorrer nessa relação. A aprendizagem 
deve ser analisada, entendendo que o educador e o educando 
compõem uma unidade.

O pesquisador norte-americano David Paul Ausubel 
(1918-2008), dizia que quanto mais sabemos, mais aprendemos. 
Sua teoria foi apresentada em 1963. Acreditava-se na influência 
do meio sobre o sujeito. O que os estudantes sabiam não eram 
considerado e entendia-se que só aprenderiam se fossem 
ensinados por alguém. Só assim seria possível observar o 
tamanho dessa aprendizagem.

Para David Paul Ausubel, aprender significativamente é 
ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental 
do indivíduo e com isso ser capaz de relacionar e acessar novos 
conteúdos. Segundo David Paul Ausubel: “Ensinar sem levar 
em conta o que a criança já sabe, é um esforço em vão, pois um 
novo conhecimento não tem onde se ancorar.”.

Concordo plenamente com Ausubel, pois pude vivenciar 
tudo isso nessa minha caminhada pedagógica na Educação 
Infantil. Observei e também vivenciei muitos fatos de crianças, 
o qual eles aprenderam em casa com seus pais e trouxeram 
para sala de aula querendo praticar.
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As crianças de creche são as que mais aprendem 

com seus pais, e nós educadores temos que intervir nesse 
aprendizado, sempre tentando um meio termo, pois elas são 
ricas de conhecimento e vontade de aprender. Elas exprimem 
com muita clareza essa a vontade do saber.

A aprendizagem significativa é a chave que toda a criança 
tem com ela mesma, pois precisa de algo para completar seu 
raciocínio. Nós educadores somos parcela na vida de cada 
criança. As crianças quando juntas têm um aprendizado mais 
rápido, e o educador através de seus conhecimentos, na sala de 
aula observa as atividades o qual todos tentam fazer melhor, 
aceitando que eles coloquem suas ideias e opiniões, mudando 
aquele jogo proposto e construindo um novo mundo de 
brincadeiras. O aprendizado é compartilhado pelas crianças o 
qual todos observam a maneira como o outro o faz.

Piaget estudou a natureza dos conhecimentos lógicos, 
afirmando suas origens em um processo que engloba os 
aspectos maturacionais, a ação da criança em seu meio e as 
influências do meio sobre ela. Piaget enfatizou ainda o papel 
ativo e criador da criança em seu processo de aprendizagem e a 
lógica empregada por ela para solucionar questões.

Para a psicologia genética, segundo Pascual (1999, p.9) 
“o papel do professor deve ser um agente ativo cabendo a 
ele mostrar ao aluno seus esquemas assimiladores que são 
insuficientes para atingir um equilíbrio permanente.”.
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A aprendizagem significativa trouxe para o mundo como 
nós educadores podemos trabalhar com esses pequenos. Na 
Escola Pequenos Passos, onde estagiei por algumas semanas, 
pode desenvolver meu trabalho educativo e vi o quanto é 
gratificante trabalhar com essas crianças, conversar com elas e 
ensina-las através dos jogos e brincadeiras. 

  
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante esta pesquisa, foi abordado um histórico 
a respeito da importância dos jogos na aprendizagem e os 
conceitos que o cercam desde seu surgimento. Este trabalho 
para a Educação Infantil tem uma grande importância, pois este 
se torna necessário para entender e atender as necessidades 
educativas nesta faixa etária.

A pedagogia tem como objetivo compreender, estudar, 
pesquisar a aprendizagem no desenvolvimento da criança, A 
atividade lúdica é a preferida das crianças, é necessário que 
a pedagogia possa aproveitá-la ao máximo. Este fato conduz 
a refletir sobre os jogos na prática pedagógica, explorando 
neles as noções que possibilitam trabalhar a construção do 
conhecimento, é brincando que a criança organiza o mundo, 
domina papéis e se prepara para o futuro.

Tem-se visto que as noções de jogos na Educação Infantil 
foram sendo introduzidas e praticadas, e suas regras adaptadas 
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e mudadas ao longo dos tempos. Esta evidenciado neste trabalho 
a importância dos jogos na visão de autores, como Piaget, 
Pascual, Vygotsky, Kishimoto e outros, que revolucionaram 
a prática pedagógica e a concepção das necessidades infantil 
através dos jogos e brincadeiras.

A partir de pesquisa bibliográfica ver-se que a criança 
aprende enquanto brinca, de alguma forma a brincadeira 
se faz presente e acrescenta elementos indispensáveis ao 
relacionamento com outras pessoas.  Assim, a criança estabelece 
com os jogos e as brincadeiras uma relação natural e consegue 
extravasar suas tristezas e alegrias, angústias, entusiasmos, 
passividades e agressividades, é por meio da brincadeira que a 
criança envolve-se no jogo e partilha com o outro, se conhece e 
conhece o outro.

O uso dos jogos na aprendizagem infantil para o 
desenvolvimento da criança deve ser estimulado desde pequeno. 
Deve ser instigada na criança a criatividade, a imaginação e a 
curiosidade, para que ela possa ampliar as possibilidades de 
brincadeiras e desenvolver suas próprias ideias.

Os professores devem em seus planos de aula, abordar 
sempre está ferramenta: “brincadeiras e jogos”, que envolve a 
criança em seu dia a dia na sala de aula. A aprendizagem de 
conceitos mais complexos se torna simples quando ensinado 
brincando. O jogo é considerado uma ferramenta e uma forma 
prazerosa de ensinar e aprender, é um ato natural da criança, 
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além de oferecer a possibilidade do aprimoramento do raciocínio 
lógico, psicológico, emocional, social e físico-motor.

A prática educacional do jogo unida à teoria pode servir 
para o educador intervir na dificuldade individual de cada 
criança. Portanto é necessário considerar o papel do educador 
na elaboração pedagógica dos jogos educativos, e também na 
formação do profissional, possa buscar conhecimento que 
agregue seu currículo e entendimento do desenvolvimento da 
criança.

Os jogos devem ser sempre dirigidos, não se pode deixar 
a criança brincando sozinha sem uma observação de seus 
pontos fracos e fortes, e é preciso o máximo de atenção aos 
sinais dados pela criança. Deve se ter também, o conhecimento 
das fases de desenvolvimento da criança para poder aplicar os 
jogos apropriados de acordo com as necessidades e capacidades 
de cada uma.

Enfim é por meio dos jogos na Educação Infantil que a 
criança vai compreender e aprender a interagir com o mundo 
do qual faz parte, permitindo realizar com desembaraço 
as atividades que colaboram para seu crescimento pessoal, 
intelectual e ainda capacita-la a agir de forma ativa e critica na 
sociedade.  
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CAPÍTULO 11

REFLETINDO A EDUCAÇÃO

Maria Jarina Pinheiro1

1 INTRODUÇÃO
 

 Quando se trata de Educação Brasileira, são muitas as 
interfaces que precisam ser analisadas para que se fundamente 
em um debate da educação contemporânea de nossa população. 
Então partindo do pressuposto de que a realidade atual sofre 
consequências do tempo histórico, permeado por interferências 
políticas, econômicas e sociais desse caminho. As transformações 
intensas pelas quais vem passando o mundo, nesta segunda 
metade do século, produziram mudanças na prática social e no 
trabalho. A educação, que por muito tempo foi desconhecida, por 
isso identificamos em todo o planeta uma grande inquietação 
nos meios ligados ao setor educacional, provocando reformas 
que buscam sua conformação às novas exigências.

Segundo a problemática estudada, realizarei uma breve 
retrospectiva histórica, que contribuirá para uma análise dos 
problemas colocados hoje na educação: o espaço da escola, ou 
mais, o fazer concreto educacional tem sido o implementador 

1 Licenciada em História pela UVA – Universidade Estadual Vale do Acaraú – Especializada em Gestão Escolar pela 
Faculdade Montenegro. Email jarinavitor@hotmail.com
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de ações sociais em favor do desenvolvimento do homem como 
um todo? Ou este tem sido um fomentador da continuidade da 
elite e de exclusão da classe trabalhadora?

No campo da política educacional, as pautas 
governamentais têm um peso muito significativo. Suas propostas 
e ideologias chegam à Instituição Escola com fortes traços de 
obrigatoriedade de efetivação. Essa relação de transmissão de 
valores e políticas por parte da Escola se caracteriza pelo fato 
desta Instituição ser considerada a “formadora” da população.

Discutir as políticas educacionais e o papel da Escola como 
seu agente aplicador, é sem duvida, compreender a função da 
Escola na contemporaneidade.

Pretende-se aqui indagar a função da Escola e levantar o 
questionamento das históricas conquistas e perdas educacionais, 
além, é claro, de investir na análise da educação no Brasil 
enquanto um ato político social ou um ato eminentemente 
político econômico.

2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
 

 No Brasil-Colônia que imitava a corte portuguesa, as 
ideias e pensamentos da cultura medieval foram trazidos para 
a educação brasileira, fundamentadas na obra dos Jesuítas. A 
Companhia de Jesus contribuiu, e muito, para que a educação se 
tornasse aristocrática. A educação na colônia só era permitida 
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aos filhos primeiros ou aos filhos homens que seriam os 
sucessores administradores dos pais.

A base da educação no Brasil era a Metrópole, que por sua 
vez, constitui-se no dogma, na autoridade, na tradição literária, 
no descaso com a ciência, com a atividade técnica e artística. 
Essa educação fundamentada na obra da catequese cedeu lugar 
à educação de elite. Configurando-se mais concretamente, após 
a expulsão dos Jesuítas em 1759.

A saída dos Jesuítas do Brasil implicou na entrada do 
Estado na educação. Isso não significou avanços educacionais. 
Pelo contrário, a proposta autoritária e dogmática permeou 
todos os períodos Colonial e Imperial, tendo influência 
significativa no período Republicano.

No inicio do século XIX, influenciada pelo desenvolvimento 
da mão de obra, a população vai à luta por escolas. Principalmente, 
aqueles oriundos da camada social que não tinha terras, estes 
então, apelavam para o título a fim de lhes assegurar o status 
de elite.

Ainda neste modelo, por volta de 1800, haviam-se 
afirmado no Brasil algumas escolas primárias, secundárias e 
seminários eminentemente de cunho eclesiástico e privado. Já 
o ensino superior, surge com a presença, no Brasil, do Príncipe 
D. João VI. Segundo Romanelli, 1998, “a valorização do ensino 
superior por parte do Príncipe, serviu somente ao motivo de 
proporcionar educação para uma elite aristocrática e nobre 
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que compunha a corte. Os outros níveis de ensino ficaram em 
total abandono”. Nessa ordem de “desenvolvimento”, o ensino 
superior incorporou um currículo Universalista e humanístico, 
o que influenciou o ensino secundário.

Em 1834, o poder central outorga que o ensino superior 
é de sua responsabilidade e delega às províncias o direito de 
legislar sobre a instituição pública. A falta de verba gerada 
pelo caótico sistema de tributação e arrecadação da época não 
permitiu que as províncias criassem escolas. Dessa forma, o 
ensino médio, que era a preparação da elite para a faculdade, 
ficou nas mãos do Ensino Privado; já o ensino primário, na sua 
maioria, ficou sob o mais completo descaso.

A constituição de 1891 reservou à União o direito de criar 
instituições de ensino secundárias e superiores nos Estados. Aos 
Estados foi outorgado o dever e a competência com o ensino 
primário. Embora houvesse grandes tentativas de maiores 
investimentos gerais, como uma política única de educação por 
parte de intelectuais da educação, o quadro não se alterou até 
a década de 30.

Várias reformas foram planejadas, a fim de dar cabo ao 
ensino humanístico e literário da Colônia o que não resultou em 
modificações. Pelo contrário, “a educação do sistema e a vitória 
dos princípios Federalistas fez com que o governo federal não 
interferisse nos direitos de autonomia dos Estados, isto gerou 
uma total desorganização na construção do sistema educacional 
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brasileiro” (ROMANELLI, l998, p.).

Os mesmos anos 30 citados anteriormente foram chaves no 
processo de expansão do ensino público, partir da modernização 
do processo produtivo e da economia. Surgem, assim, novos 
anseios educativos. Abre-se o mercado, há implantação de 
indústrias. O Brasil está em pleno desenvolvimento. A educação 
precisa dar conta dessa realidade. Nessa perspectiva, há uma 
expansão da escola para a preparação de mão-de-obra.

É claro, das relações de produção dessa ordem social 
emergem as lutas de classe. A luta por escolas e por educação 
são influenciadas por essa realidade econômica e social. De um 
lado a elite, pretendendo controlar o ensino, o fazia, limitando o 
número de escolas e editando leis “elitizantes”. De outro, havia 
a pressão social por uma educação mais democratizada. O que 
resultou inclusive, no Manifesto dos Pioneiros da Educação em 
1932.

Desse período até hoje, várias lutas foram travadas 
por educadores que resistiram e resistem à educação elitista 
e buscam travar discussões e ações que correspondam aos 
anseios da população brasileira que há muito almeja ensino 
democrático, gratuito e de qualidade. Percebe-se, até aqui, que 
o Ensino, a Escola e a Educação Pública no país até então tem 
servido à uma minoria da população e não contribui para o 
favorecimento de uma sociedade que corresponda aos ideais da 
cidadania. Pelo contrário, o ensino brasileiro prima pela divisão 



410 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

 
brasileiro” (ROMANELLI, l998, p.).

Os mesmos anos 30 citados anteriormente foram chaves no 
processo de expansão do ensino público, partir da modernização 
do processo produtivo e da economia. Surgem, assim, novos 
anseios educativos. Abre-se o mercado, há implantação de 
indústrias. O Brasil está em pleno desenvolvimento. A educação 
precisa dar conta dessa realidade. Nessa perspectiva, há uma 
expansão da escola para a preparação de mão-de-obra.

É claro, das relações de produção dessa ordem social 
emergem as lutas de classe. A luta por escolas e por educação 
são influenciadas por essa realidade econômica e social. De um 
lado a elite, pretendendo controlar o ensino, o fazia, limitando o 
número de escolas e editando leis “elitizantes”. De outro, havia 
a pressão social por uma educação mais democratizada. O que 
resultou inclusive, no Manifesto dos Pioneiros da Educação em 
1932.

Desse período até hoje, várias lutas foram travadas 
por educadores que resistiram e resistem à educação elitista 
e buscam travar discussões e ações que correspondam aos 
anseios da população brasileira que há muito almeja ensino 
democrático, gratuito e de qualidade. Percebe-se, até aqui, que 
o Ensino, a Escola e a Educação Pública no país até então tem 
servido à uma minoria da população e não contribui para o 
favorecimento de uma sociedade que corresponda aos ideais da 
cidadania. Pelo contrário, o ensino brasileiro prima pela divisão 

Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 2

 

Maria Jarina Pinheiro| 411

do trabalho manual e trabalho intelectual, estatele assim, a 
divisão de classe e é definitivamente excludente.

Pode-se, portanto, afirmar que o caráter da formação do 
homem enquanto um transformador da sociedade, em prol da 
busca da igualdade de direitos e do respeito mútuo, foi relegado 
o segundo plano. A educação brasileira ao contrário, difundiu 
os ideais economicistas da ordem capitalistas.

3 EDUCAÇÃO ATUAL NO BRASIL: UM ATO 
POLÍTICO SOCIAL OU POLÍTICO ECONÔMICO? 

 COMO FOI BREVEMENTE RELATADO, NO BRASIL A 

ESCOLA TEM ESTADO, ATÉ NOSSOS DIAS, A SERVIÇO 

DE UMA CAMADA DA SOCIEDADE QUE TENTA 

PERPETUAR SEU PODER, E MAIS, PROCURA DEFINIR 

OS MEIOS ECONÔMICOS DA POPULAÇÃO. PERCEBE-

SE CLARAMENTE QUE HÁ UMA CONTINUIDADE DA 

INSTITUIÇÃO ESCOLA EM SERVIR, JUNTAMENTE COM 

OS SETORES ECONÔMICOS DA SOCIEDADE, A UMA 

PEQUENA PARCELA DA SOCIEDADE.
O Projeto para a educação, assim, apresenta-se como 

econômico, porque visa a preparação de mão-de-obra para 
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o trabalho. Este projeto tem sido considerado por teóricos 
como Pablo Gentili, hegemônico do ponto de vista dos bens de 
produção e individuais do ponto de vista social e de acessos a 
tais bens.

Educadores fazem uma análise da escola e de seus 
condicionantes que nos levam a questionar ações por parte do 
Estado nas últimas décadas: “A história da educação no Brasil 
tem sido uma história de perdas, de exclusão e de manutenção 
dos privilégios de minorias. A herança que crianças e os jovens, 
hoje a maioria da população, recebem dessa história caracteriza-
se pela carência, pelo descrédito e ausência de perspectiva, pela 
perplexidade. 

(...) a crise da educação atinge níveis intoleráveis. “A 
política de desobrigação do Estado com a educação 
pública, gratuita e de qualidade cada vez mais vem 
excluindo crianças, jovens e adultos da escola e 
aprofundando as desigualdades sociais”. (CONED, 
1998:7).

A análise que o Fórum Nacional em Defesa da Escola 
Pública faz, no III Coned, alerta-nos para algumas discussões, 
dentre elas, o fato de procurar compreender por qual viés tem 
passado a educação. Afinal, o Estado tem priorizado o político 
social ou o econômico em se tratando de política educacional?

Por certo, as ações por parte do Estado, que se direcionam 
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à educação, tem sido elaboradas de forma intencional e objetiva. 
Os interesses das políticas educacionais são pontuais, desde a 
perpetuação do poder do Império até os enfoques mercantilistas 
e economicistas da atualidade. A educação tem sido uma “arma“ 
do Estado contra as forças opositoras ao poder estabelecido. O 
movimento popular no Brasil há muito vem denunciando essas 
condições da educação e o caráter economista que os governos 
têm atribuído a ela. Nereide Saviani vai além, afirma que muito 
mais que impor seus interesses, a elite prepara ideologicamente 
os que vão mantê-la no poder:

“A educação brasileira limitou-se, ao longo de sua 
história, a atender aos interesses das elites, visando 
formar, entre elas, os dirigentes, e tendo-se voltado 
para o povo apenas nos limites da formação de mão-
de-obra e de inculcação ideológica para direcionar a 
escolha dos governantes”. (Saviani, 1997:56).

Atualmente, o quadro não tem sido diferente. Os dilemas 
e impasses do setor educacional é, inicialmente, um problema 
relacionado à crise da própria proposta político- pedagógico 
para a formação da população brasileira.

Historicamente, a escola vem relatando e defendendo 
que seu papel é o de formar os indivíduos para a sociedade. 
Essa mesma sociedade da forma como está estruturada não 
comporta os homens e mulheres com saberes e entendimento 
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da vida que na escola aprendem.

O problema esta fundamentado num sistema econômico 
ideológico que, ironicamente, a própria escola contribui para se 
propagar. Seu projeto pedagógico não tem uma análise social 
do homem na sociedade em que vive. Mas sim, a ação humana 
sobre ou sob a sociedade produtiva.

Anteriormente, Nereide Saviani afirma que a educação 
serviu de inculcação ideológica. Segundo a autora, a escola 
tem sido utilizada na manutenção de um determinado 
modelo ideológico/econômico. Que inculcação ideológica tem 
permeado a escola nos últimos anos? No seu fazer pedagógico, 
a escola fala em nome de quem? Pretende-se aqui afirmar que 
a escola brasileira vem percorrendo desde o final do século XX 
os ideários neoliberais.

Sabe-se que há resistências no campo progressista 
educacional, mas a política que se afirma na educação nacional 
não foge à regra do campo ideológico neoliberal.

O neoliberalismo configura-se:

“Um complexo processo de construção hegemônica. 
Isto é, como uma estratégia de poder que se 
implementa em dois sentidos articulados: por um 
lado, através de um conjunto razoavelmente regular 
de reformas concretas no plano econômico, político, 
jurídico, educacional etc. e, por outro, através de 
uma série de estratégias culturais orientadas a 
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impor novos significados sociais, a partir dos quais 
legitimam as reformas neoliberais como sendo as 
únicas que podem (e devem) ser aplicadas no atual 
contexto histórico de nossa sociedade.” (Gentili, 
1996:). 

Os teóricos neoliberais afirmam que o capitalismo está 
em crise, e que isso é passageiro. É preciso, segundo eles, 
rever a conjuntura e rearticular as relações capitalistas. Pensar 
novas formas de reorganizar o capitalismo é a única saída e o 
neoliberalismo assume esse papel.

Outra característica neoliberal é a compreensão de que 
o mercado é o único setor e instrumento capaz de regular 
os interesses e as relações sociais. O setor público, no caso o 
Estado, é responsável por toda a crise pela qual a sociedade 
passa. Essa é a base de sustentação do neoliberalismo: o Estado 
é insuficiente para administrar o setor público, enquanto o 
setor privado é considerado altamente eficiente.

No setor educacional não parece novidade o que o governo 
vem fazendo com a educação pública. Alega insistentemente que 
a escola pública está ruim e que seus trabalhadores precisam 
de formação adequada. Por outro lado, são mínimos os salários 
desses profissionais. Outra característica neoliberal na educação 
são as chamadas “ajudas” às famílias para que mantenham 
os filhos da escola. O Estado deveria sim, está promovendo 
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políticas públicas de geração de emprego e qualidade de vida 
da população. Ao contrário, submete a população excluída 
à manutenção da exclusão, e mais, fortalece os ideários da 
privatização da educação.

Na verdade, para os neoliberais, a educação passa por 
uma crise de eficiência, eficácia e produtividade. Segundo 
eles, a expansão tão almejada pelo setor progressista vem 
ocorrendo de uma forma desordenada. Os estabelecimentos 
de ensino não apresentam qualidade e sua ação pedagógica 
e gestão administrativa se caracteriza pela improdutividade. 
Os neoliberais afirmam que a escola não vive mais a falta de 
democratização e sim uma crise de cunho administrativo. 
Assim se encontra o setor educacional, administrado por quem 
não sabe. Os seus administrados são os professores que por sua 
vez, representam a ineficácia do Estado. Esta lógica também 
afirma que recursos financeiros não faltam, o que falta é uma 
melhor distribuição e uso adequado dos mesmos.

Além de afirmar que o Estado é assistencialista e ineficaz, 
os neoliberais defendem a retirada do setor público da área 
administrativa de políticas sociais, este não teria “competência“ 
para tal.

Nesta visão, é preciso reformar. E foi isso que aconteceu 
com a educação brasileira nas duas últimas décadas. O Estado 
controlou e reformou a Constituição Federal de l988 com a 
Emenda Constitucional nº 14, que fundamentou a lei 9424/96 
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– FUNDEF. Esta lei possibilitou a municipalização do Ensino 
Fundamental e delegou as prefeituras a mercantilização da 
educação, quando estabelece o número de aluno x arrecadação. 
Outro exemplo foi à promulgação da LDB 9394/96 que derrubou 
de vez a expectativa de se criar um Sistema Nacional de Educação, 
que teria um caráter unificador de propostas educacionais para 
a população brasileira considerando, certamente, os fins sociais 
do ensino.

Vale lembrar, também, a elaboração dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Estes por sua vez, são altamente 
contraditórios e reforçam, segundo Nereide Saviani, a 
fragmentação do ensino e formação para ao trabalho:

“As finalidades da educação escolar, portanto, 
reduzem-se à aprendizagem de conhecimentos, 
úteis, imediatamente aplicáveis, tanto nas possíveis 
atividades profissionais, quanto na convivência 
social. Como fica, nesse contexto a formação integral 
da personalidade, a formação da cidadania? Ou o 
cidadão que se quer formar é aquele submetido ao 
mercado?” (SAVIANI, 1999:25) 

Por último, sem esgotar os exemplos, pode-se citar o 
Plano Nacional da Educação, que após muitas lutas e discussões 
de intelectuais, professores e entidades membros do Fórum 
Nacional em Defesa da Escola Pública, foi elaborado o “Plano 
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Nacional de Educação: Proposta da Sociedade Brasileira” (I 
Coned, l996). Nesse caso, mais uma vez, o governo federal 
atropelou a proposta oriunda da sociedade civil organizada 
aprovando seu próprio plano de educação, vetando inclusive de 
última hora, nove artigos, seis deles, referentes a financiamentos.

A educação na atualidade vive problemas de ordem 
ideológica estrutural, que perpassam o sistema econômico 
vigente. Influenciada por esses ideários, a Escola encontra-
se num verdadeiro “beco sem saída”. E reproduz a chamada 
ideologia dominante neoliberal. Um bom exemplo disso são 
os chamados controles escolares sugeridos pelo MEC. O 
PROVÃO tem sido preconizado nas escolas superiores como 
um instrumento que define o bom profissional para o mercado 
de trabalho, através das notas obtidas. Há cursos e escolas que 
preparam aulas e cursinhos específicos para os alunos se saírem 
“bem no provão”.

Na Educação Básica não é diferente, o governo se 
utiliza de avaliações para provar que o ensino é ruim e os 
educadores compactuam com isso. Não se trata aqui de negar 
completamente o sistema avaliativo da educação. E sim, 
argumentar que os profissionais da educação o executam, 
sem ao menos analisarem e estabeleceram discussões sobre 
o que está por detrás dos ideários do Estado em ser flexível 
no processo (na LDB tudo pode) e controlador na saída (Saeb, 
Provão, Enem). Já se pensou no que o governo pretende fazer 
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com os resultados dessas avaliações ou o que já vem fazendo?
Já se pensou que o que o Estado quer é avalizar a forma 

como vem desobrigando-se de suas responsabilidades com a 
educação nas últimas décadas? Será que os resultados desse 
“controle” têm servido para transformar qualitativamente o 
ensino ou para reformar segundo os ideários neoliberais?

A Instituição Escola se corporifica através de seus(as) 
profissionais que carecem de tomar a frente do projeto 
político da Escola e não permitir o uso ideológico que vem se 
perpetuando ao longo da história do Brasil. Faz-se necessário, 
como afirma Dermeval Saviani, “impor uma resistência ativa”. 
Homens e mulheres trabalhadores (as) na Escola precisam 
acreditar nessa instituição e mudá-la a partir de suas ações 
politizadas em nome de um povo mais consciente.

“A resistência ativa é uma arma na luta pela 
transformação da deficiente estrutura educacional 
brasileira. Enquanto prevalecer na política 
educacional a orientação de caráter neoliberal, a 
estratégia da resistência ativa será a nossa arma 
de luta. Com ela nos empenharemos em construir 
uma nova relação hegemônica que viabilize as 
transformações indispensáveis para adequar a 
educação às necessidades e aspirações da população 
brasileira”. (DERMEVAL, 1997:)
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Não se pode continuar com a dívida histórica da formação 

do povo brasileiro. Se até a república o ensino foi dogmático, o 
ensino contemporâneo não é diferente. A Escola continua ainda, 
defendendo o interesse de minorias, relegando para segundo 
plano o social e priorizando o setor econômico da sociedade. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
              

Após as reflexões feitas nas informações citadas é feito 
uma análise sobre a importância das relações de História 
com o tempo presente, correlacionando com o sistema de 
ensino, as metodologias e práticas vivenciadas na educação 
contemporânea. Pois a escola transmiti as informações e dar 
instrumentos para que as pessoas mudem o futuro.

Entendo necessária a tomada de decisão (FREIRE, 2004), 
a consciência de que não pode haver prática neutra na educação 
(FREIRE, 2006), e de que o conhecimento está sempre ligado 
ao poder – tanto como libertação quanto dominação –, exigindo 
que os educadores percebam a quem falam, o que falam, 
pensando ainda no porquê de falar, comprometendo-se com a 
transformação do social pela visão crítica que possam ajudar a 
fomentar.   

Portanto é preciso que haja mais comprometimento 
com a transformação social analisando a construção do saber 
histórico e a realidade de cada um, tornando se assim seres 
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humanos conscientes de seu papel na sociedade , e que a ação 
educativa tenha como meta tentar compreender e modificar 
situações concretas do mundo.         

               
REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 
2006a. 

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra, 
2006b.

GENTILLI, A.A. & SILVA, Tomaz Tadeu. Neoliberalismo, 
Qualidade Total e Educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994, 
p. 113-117.

I CONED – Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. 
Relatório com as Diretrizes do I Congresso Nacional 
de Educação. Belo Horizonte-MG, 1997.

III CONED – Fórum Nacional em Defesa da Escola 
Pública. Relatório III Coned. Plano Nacional 
de Educação. Porto Alegre, RS, 1999, p. 7-19. 

PRADA, Lenir Rosa André. Educação Contemporânea: Ato 
Político ou Econômico. Artigo de Pós-Graduação em 
Psicopedagogia da mestranda em educação. Disponível 



422 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

 
em: http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/
artigos/3817/educacao-contemporanea-ato-politico-ou-
economico. Acesso em 28/06/2015.

 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação 
no Brasil. 1930/1973. Petrópolis, RJ: Vozes, 1978, p. 33-
46.

SAVIANI, Dermeval. A resistência ativa contra a nova lei 
de diretrizes e bases da educação nacional. Revista 
Princípios, São Paulo: Editora Anita Garibaldi, 1997, p. 66-
72 

SAVIANI, Nereide. PCN: o que dispõe para o ensino 
fundamental. Caderno Pedagógico, n.º 02, Curitiba: 
APP/Sindicato, 1999, p. 21-29.



422 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

 
em: http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/
artigos/3817/educacao-contemporanea-ato-politico-ou-
economico. Acesso em 28/06/2015.

 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação 
no Brasil. 1930/1973. Petrópolis, RJ: Vozes, 1978, p. 33-
46.

SAVIANI, Dermeval. A resistência ativa contra a nova lei 
de diretrizes e bases da educação nacional. Revista 
Princípios, São Paulo: Editora Anita Garibaldi, 1997, p. 66-
72 

SAVIANI, Nereide. PCN: o que dispõe para o ensino 
fundamental. Caderno Pedagógico, n.º 02, Curitiba: 
APP/Sindicato, 1999, p. 21-29.



Editora Via  Dourada

CAPÍTULO 12

EDUCAÇÃO AMBIENTAL X CAPITALISMO

Maria Jarina Pinheiro

1 INTRODUÇÃO

Historicamente desde a antiguidade ao longo da existência 
humana já se fazia presente as relações de capitalismo, uma vez 
que o homem tenta a cada dia adquirir bem materiais, alcançar 
status, seja econômico, social e cultural tentando assim satisfazer 
a suas necessidades transformando a natureza mediante ao 
trabalho. Já a sociedade atual está sendo caracterizada pelo modo 
de vista capitalista, influenciada pelo o consumo exagerado vem 
usando os recursos naturais como fonte de matéria-prima para 
satisfazer a sua vontade de consumir cada vez mais e vendo o 
ambiente natural como depósito para seus resíduos, causando 
agressões ao meio ambiente.

Quando fazemos uma viagem na história analisamos 
uma trajetória nos modos de produção e reprodução social e 
identificamos o trabalho sendo compreendido e determinado 
de forma inerente ao ser humano, vemos que quanto, mas 
se produz, mas cresce o número de degradação do meio 
ambiente, então o trabalho vai perdendo sua condição de 
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categoria fundante e vai assumindo a forma de mercadoria 
causando à injustiça a exploração e dando ênfase ao 
capital.                                                                                                                                                                          

A sociedade capitalista vive hoje, uma crise civilizatória 
que coloca em risco sua própria sustentação. Nas palavras 
de Ruscheinsky, “se encontra em andamento uma crise do 
paradigma ecológico sustentado pela sociedade capitalista, em 
cuja racionalidade cabe ao ser humano o domínio da natureza”. 
(2002, p. 61-62)

  Desse modo propõe - se o rompimento com o modelo 
capitalista, opressor para com a natureza, é preciso procura 
delinear um modelo alternativo, sustentado por um paradigma 
que haja uma conquista da cidadania com ligações aos valores 
éticos alicerçados pela cooperação, solidariedade, respeito à 
diversidade visando o bem comum para as gerações atuais e 
futuras buscando assim a melhoria do Planeta.

 Pensar na educação ambiental hoje é pensar na 
sobrevivência da humanidade, então devemos discutir as 
relações de produção e reprodução da sociedade capitalista 
e como esta acontecendo à modificação no meio, nas formas 
de uso dos recursos, na criação de novos produtos, como está 
sendo consumidos pelas pessoas, como está o nível de poluição 
e de consciência dos seres humanos, pois estão prejudicando 
suas próprias vidas.

Então é preciso analisar que o caminho mais próximo 
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da nossa realidade é preparar as pessoas da nossa comunidade 
para a gestão ambiental, porém se a única forma de sobreviver é 
utilizando os recursos naturais é de praxe pensar na gestão deles. 
E isso não é de qualquer forma e nem tão simples assim, pois o 
modo de degradação do meio ambiente em que a humanidade 
tem ao longo de sua história como forma de produzir bens e 
serviços para a satisfação de nossas necessidades é o capitalismo. 
E como é verídico o capitalismo necessita de um enorme ritmo 
de consumo e esse ritmo vai acarretar problemas em uma 
maior produção, mas exploração dos recursos, maior produção 
de lixo que gera outro problema que é: além de explorarmos 
nossa fonte de sobrevivência colocando em risco o nosso bem 
estar ainda poluímos o que poderia ser fonte de matéria prima 
do nosso sistema de produção.

2 RELAÇÕES DE CONSUMISMO E 
SUSTENTABILIDADE 

A nossa sociedade deve procurar formas sadias e 
sustentáveis de se desenvolver visando assim o bem estar de 
todos e um futuro equilibrado entre o homem a natureza e 
a economia sem que prejudiquem as gerações futuras. Desta 
forma é preciso salvar o mundo atua, e para isso é preciso que 
coloque em prática o desenvolvimento sustentável, buscando 
alcançar um meio ambiente saudável e ecologicamente 
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equilibrado, e assim a sociedade possa viver com uma maior 
qualidade de vida. Para isso a relação de consumo exagerado 
deve ser colocada um ponto final e haja mais consciência e seja 
reavaliada a relação do consumo e do meio ambiente.

O meio ambiente é um bem importantíssimo, de 
propriedade de toda humanidade, porem somente a partir 
da Constituição Federal de 1988 que o Brasil colocou o meio 
ambiente como um direito constitucional. Assim está sendo 
mostrada a evolução da sociedade brasileira com a preocupação 
com o meio ambiente saudável e equilibrado.

Então atualmente é preciso que se ganhem forças quanto à 
chamada “conscientização ambiental”, pois inúmeras empresas 
e marcas estão adaptando - se ao movimento verde, por conta 
de marketing, que ofertam produtos ecologicamente certinhos, 
como produtos reciclados, de origem de reflorestamentos, entre 
outros.

Assim os desafios são grandes, pois o Planeta vive uma 
devastadora luta entre natureza e meio ambiente versus 
desenvolvimento e consumismo e que infelizmente no momento 
quem está perdendo é a natureza, pois quem fala mais alto 
ditando as normas é a sociedade capitalista. Então vemos que 
o consumismo está implantado na sociedade tendo em vista 
a mercadoria e o lucro e que o consumidor é uma vitima do 
sistema.

Por conta de tudo isso a sociedade de hoje estabelece 
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um paradigma onde o consumismo é visto como um ato de 
felicidade, mesmo sabendo que na maioria das vezes pode 
causar prejuízos, pois quando consumismos sem necessidade 
podem acarretar impactos sobre o ambiente natural e artificial, 
consumindo os recursos naturais disponíveis, colocando em 
risco a sustentabilidade das gerações futuras.

Nesse sentido Holthausen (2006) afirma que:

“O mercado consumidor teve seu grande 
desenvolvimento a partir da Revolução Industrial, 
assim entendida, como algo evolutivo, que durou 
décadas, mas que transformou, por completo, as 
relações entre consumidores, fornecedores e Estado. 
A Globalização, o encurtamento das distâncias, 
tecnologia, aparecimento e desenvolvimento da 
publicidade e marketing, foram alguns fatores que 
permitiram que os avanços dos ideais capitalistas 
e disseminação dos produtos acontecessem no 
mercado mundial.”

Portanto consumir acumulando bens com ou sem 
necessidades vem ocorrendo desde a antiguidade, quando 
o homem ao desenvolver novas tecnologias visando grandes 
avanços era enraizado em paradigmas do capitalismo, no 
poder aquisitivo acompanhado de outros fatores como o 
local, a disponibilidade, os recursos naturais, a mão- de –
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relações entre consumidores, fornecedores e Estado. 
A Globalização, o encurtamento das distâncias, 
tecnologia, aparecimento e desenvolvimento da 
publicidade e marketing, foram alguns fatores que 
permitiram que os avanços dos ideais capitalistas 
e disseminação dos produtos acontecessem no 
mercado mundial.”

Portanto consumir acumulando bens com ou sem 
necessidades vem ocorrendo desde a antiguidade, quando 
o homem ao desenvolver novas tecnologias visando grandes 
avanços era enraizado em paradigmas do capitalismo, no 
poder aquisitivo acompanhado de outros fatores como o 
local, a disponibilidade, os recursos naturais, a mão- de –
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obra, os recursos que era trocados e ainda as mudanças de 
costumes, pois o período de Revolução Industrial acarretou 
varias transformações na sobrevivência humana, quando 
havia diferença entre o ser humano ter que comprar alimento, 
vestimenta etc e da pessoa que iria comprar uma TV, um carro 
ou adornos de marca para saciar sua vontade ou até divertir – 
se ou ainda comprar tudo que gostaria.

Sobre o tema Lima (2010, p.1686) afirma que:

“por mais importantes que tenham sido as 
mudanças proporcionadas pela industrialização e, 
mais adiante, pela globalização, o intenso ritmo de 
produção, aliado ao consumo exacerbado acarretou 
a depredação ambiental, de forma a comprometer a 
própria vida no planeta”.

O fato é que nem todas as pessoas podem comprar tudo 
o querem, então a crise ambiental vai crescendo de forma 
desenfreada e desorganizada, e ai as necessidades de se consumir 
criadas pelas pessoas estão desconsiderando o impacto de seus 
atos ao meio ambiente, pois quanto maior o poder aquisitivo da 
pessoa, mas danos ele acarreta ao meio.

Neste sentido Pereira (2008) afirma sabiamente que:

“Os consumidores não dispõem, individualmente, 
dos meios necessários para prevenir e impedir esses 
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efeitos globais das relações de consumo. Eles dispõem 
ainda menos nos contextos socioeconômicos dos 
países menos desenvolvidos, onde outros problemas 
sociais, tais como a necessidade de moradia, de 
saúde, de alimentação, de transporte, de educação ou 
de redução do desemprego encontra como solução 
um modelo de “desenvolvimento a qualquer preço”, 
com graves prejuízos – de ordinários irreparáveis 
– ao meio ambiente e ao bem-estar geral dos 
consumidores”.

Aos consumidores devem construir uma consciência 
ecológica, mudando seus hábitos de consumo com o objetivo 
de aceitar padrões de consumo sustentáveis  e não apenas visar 
sua própria satisfação e benefício. “Pois os recursos naturais 
são fontes esgotáveis e deve ser preservado para as futuras 
gerações.”

Desta forma Condesso (2001, p. 39) afirma que; 

“(...) o planeta terra encontra-se, hoje, perante 
o dilema de viver uma “civilização” industrial e 
agrícola poluidora, conter uma população que 
cresce a um ritmo galopante e ter um patrimônio 
e recursos naturais, incessantemente, degradados 
pela humanidade, à escala mundial. Como vimos 
os problemas ambientais situam-se, hoje, entre as 
principais questões mundiais”.
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Para Fiorillo (2004, p.26) “a preservação ambiental e 
o desenvolvimento econômico devem coexistir, de modo que 
aquela não acarrete a anulação deste”. Assim a nossa sociedade 
precisa de um meio ambiente valorizado e bem cuidado.

O mundo é agitado, movimentado, é ordenado socialmente, 
é globalizado, é conduzido pela ciência e pelo conhecimento que 
foi sendo conseguidas ao longo da evolução da humanidade, as 
tecnologias é a metamorfose, para impulsionar e revolucionar 
o nosso Planeta, assim partem as questões Partindo do 
contexto ambiental em que todas as coisas estão agregadas, 
e estão totalmente ligadas as questões sócias, econômicas, e 
culturais, partindo dai a visão de que no capitalismo todos 
estão tentados e acumular bens para satisfazer a vontade de 
cada um, gerando uma guerra de poder, onde se busca status, 
e esquecem – se de que todas as pessoas têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente harmonioso, bem de uso comum 
da população e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então 
devemos ter a consciência de que na concepção da economia, 
na maioria das vezes não são as melhores intenções, já que a 
economia capitalista necessita de grandes demandas para se 
mantiver firme, já que o capital econômico não permitiria que 
isso realmente acontecesse.

Diante disso Dantas e Feitosa (2009, p.2912) afirmam 
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que:

“O que deve ocorrer a partir de agora é a 
conscientização de que o bem ambiental é quase 
que intocável, devendo a humanidade buscar 
alternativas para se desenvolver economicamente, 
e não continuar “conciliando” (melhor dizendo,  
privilegiando) o crescimento econômico, que gera 
degradação ambiental, em face da preservação, 
sob pena do desenvolvimento sustentável se tornar 
um embuste, um escudo falacioso para continuar 
permitindo a degradação”.

Dessa forma há também uma grande preocupação em 
relação a reciclagem dos produtos já aplicados, tanto por parte dos 
consumidores, como em relação aos fornecedores e produtores, 
a fim de diminuir o impacto ambiental, especialmente por parte 
das empresas que trabalham com papeis, vidros e alumínio. 

Assim sendo Gama (2004, p. 236) afirma que:

“Como os recursos naturais são esgotáveis e como 
são eles também escassos ante às pressões de 
consumo, é natural que parcelas dos responsáveis 
de consumidores passem a modificar os seus hábitos 
de consumo, com vistas à procura dos padrões 
de consumo sustentável. A cada dia modifica-se 
as preferências dos consumidores responsáveis 
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para os produtos que se mostrem ecologicamente 
corretos, tanto sob os aspectos de poderem ser 
substituídos ou reciclados, quando sob a ótica de 
serem evitados rejeitos não degradáveis. O chamado 
“custo ambiental” é hoje uma preocupação dos 
consumidores responsáveis, embora a cultura 
contínua das adoções de regras ambientais possa 
encarecer sobremaneira os produtos e serviços.”

A reciclagem é importantíssima contra a crise 
ambiental, em que o mundo contemporâneo está, pois busca 
o desenvolvimento sustentável assegurando o viés social, 
econômico e ecológico. É um trabalho que deve ter a colaboração 
de todos, deve haver a coletividade por parte dos cidadãos em 
separar os tipos de lixo, tentar consumir produtos que possam 
ser reciclados, e possa também haver uma parceria com o Estado, 
que deve conceder a coleta coletiva do lixo, e que ocorrendo à 
transformação possa haver o bem comum de todos. 

No nosso País a cada dia existe um aumento crescente 
na reciclagem do alumínio, papel, vidro, garrafas PET, entre 
outras. Para Caneloi (2010) a reciclagem implica na redução na 
utilização de matérias-primas, dos aterros sanitários; implicar 
na geração de emprego, uma vez que existem pessoas que 
trabalham na coleta e na transformação desses resíduos e na 
diminuição da poluição.



434 |As transposições do conhecimento e as relações sociais entre famílias, gestores escolares e docentes

Editora Via  Dourada

 
Então é importante que haja o processo de reciclagem, 

pois além de estarmos ajudando a nós mesmos, ao nosso Planeta. 
E como diz Caneloi (2010, p. 1764) apud Motta e Sayago, “a 
expansão do mercado de reciclagem depende basicamente da 
relação de custos entre a matéria-prima virgem e a matéria-
prima secundária, proveniente da sucata”.

3 O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

A firmeza entre o meio ambiente e a relação de consumismo 
está ligado da harmonia entre a vontade do ser humano de 
consumir e de poder entre a fragilidade do meio ambiente, 
então é importante que observe – se, analise e tente restaurar 
nosso ecossistema preservando o nosso meio e assim possamos 
restaurar – ló, já que a história do desenvolvimento humano 
está entrelaçada a degradação da natureza, pois em nome do 
consumismo, do crescimento econômico está se prejudicando 
cada vez mais o meio em que vivemos. Então criasse em alguns 
países acordos e regras para que possa ser preservado o nosso 
Planeta, gerando a figura do desenvolvimento sustentável 
interligando com a educação ambiental.

Assim para se compreender desenvolvimento sustentável, 
é preciso entender alguns dos princípios inerentes do direito 
ambiental. Entretanto a ótica do direito ambiental esses 
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princípios desejam à proteção do meio ambiente, sendo este  
dever do Poder Público, que é responsável por desenvolver 
instrumentos de proteção e controle para sua real efetivação.

Analisando a importância desses princípios faz necessário 
citar e explanar Fernandes (2008, p. 1625)  afirmando que.

 “Os princípios ambientais visam efetivar o direito 
que a sociedade necessita de ter um ambiente 
adequado para se viver de forma digna, mas sem 
excluir outros direitos também importantes para 
a existência do homem, como os direitos sociais, 
econômicos e as liberdades.”

Neste sentido Dantas e Feitosa (2009, p. 2921) afirmam 
que:

 “desenvolver, sustentavelmente, exige uma 
releitura dos princípios ambientais que estruturam 
a execução do desenvolvimento enquanto barreira 
ao crescimento econômico, em promoção da 
preservação ambiental”.

No Brasil, a Educação Ambiental esta prevista no Artigo 
225, § 1º, V da Constituição de 1988, que “incumbe ao Poder 
Público promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
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ambiente”, bem como no artigo 2º da Lei nº 9.795/99 que trata 
da Politica Nacional do Meio Ambiente, o qual determina que 
“educação ambiental é um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não formal”.

Fiorillo (2004, p.41) traz alguns exemplos sobre o 
Principio da Educação Ambiental afirmando que podem ser 
visto no artigo 35 da Lei nº 5197/67 de Proteção à Fauna, que fala 
que “nenhuma autoridade poderá permitir a adoção de livros 
escolares de leitura que não contenham textos sobre a proteção 
da fauna, aprovados pelo Conselho Federal de Educação”, 
também se encontra no artigo 4º inciso V da Lei nº 6.938/81 que 
afirma à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à 
divulgação de dados e informações ambientais e à formação de 
uma consciência pública sobre a necessidade “a necessidade de 
preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico”, 
e por fim no importantíssimo artigo 42 da Lei nº 4. 771/65 
denominado Código Florestal que induz:

“Art. 42. Dois anos depois da promulgação desta Lei, 
nenhuma autoridade poderá permitir a adoção de 
livros escolares de leitura que não contenham textos 
de educação florestal, previamente aprovados pelo 
Conselho Federal de Educação, ouvidos o órgão 
florestal competente.
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 § 1° As estações de rádio e televisão incluirão, 
obrigatoriamente, em suas programações, textos e 
dispositivos de interesse florestal, aprovados pelo 
órgão competente no limite mínimo de cinco (5) 
minutos semanais, distribuídos ou não em diferentes 
dias.
§ 2° Nos mapas e cartas oficiais serão obrigatoriamente 
assinalados os Parques e Florestas Públicas.
§ “3º A União e os Estados promoverão a criação e o 
desenvolvimento de escolas para o ensino florestal, 
em seus diferentes níveis.”

 Segundo Pereira (2008) “a educação dos consumidores 
inclui a sua conscientização sobre os impactos ambientais de 
suas escolhas no mercado, o encorajamento de práticas como 
a reciclagem e sistemas de depósito / reembolso de bens 
recicláveis”.

Ainda Pereira (2008) afirma que “o Estado tem papel 
preponderante na mudança. Aliados a ele, devem também agir 
as organizações internacionais, as associações de proteção, 
os integrantes do segmento produtivo e os consumidores”, 
afirmando ainda que:

“A estratégia envolve: a) pesquisa sobre o consumo, 
com aferição de dados estatísticos sobre os padrões 
de consumo, sobre as relações entre produção e 
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consumo, meio ambiente, adaptação tecnológica e 
inovação, crescimento econômico e desenvolvimento, 
e fatores demográficos; b) desenvolvimento de 
novos conceitos sobre crescimento econômico 
sustentável e prosperidade, com reformulação dos 
fatores que integram o produto nacional bruto; c) 
a transferência aos países menos desenvolvidos 
de informação e tecnologia de produção, de 
forma acessível, segundo padrões sustentáveis de 
desenvolvimento. Focalizam-se os pontos principais 
sobre que se devem concentrar os esforços de todos 
os atores envolvidos: 1. eficiência na produção, com 
a otimização da utilização de recursos naturais; 2. 
minimização da produção de dejetos.”

Então é importante analisar e rever, pois para que o 
desenvolvimento sustentável seja alcançado é preciso que 
pratique se educação ambiental, que deve ser hereditário 
ou que deva está sempre atento ao conhecimento através 
de politicas da educação. Portanto para que aconteça 
um verdadeiro desenvolvimento sustentável depende de 
politicas governamentais comprometidas, que interliguem 
o desenvolvimento econômico com a preservação do meio 
ambiente e que busquem satisfazer as gerações atuais e do 
futuro criando novas estratégias que possam ter planejamento 
regional, nacional e mundial, e que as pessoas valorizem mais 
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o meio ambiente e que possamos nos equilibrar e mudar a 
imagem de preservação do nosso planeta para melhor. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante que cada indivíduo que constitui a sociedade 
tenha a consciência de valorizar e respeitar o meio ambiente seja 
natural ou artificial, que pelas consequências da ação humano 
vêm sofrendo muitas consequências com o desenvolvimento 
do mundo contemporâneo, por conta dos padrões de vida 
dos seres humanos e do modelo econômico que é implantado 
no mundo pelas pessoas. Relação de consumismo essa que 
já tornou - se um ciclo vicioso e esta acontecendo de forma 
desenfreada acarretada pelo consumismo causando danos ao 
Planeta.

Faz-se necessário que o ambiente em que vivemos seja 
bem zelado, respeitado e que demonstre ser capaz de enfrentar 
a diversidade das condições do ser humano enfrentando as 
diferentes realidades das dimensões humanas. Então é preciso 
que todos se unam, pois se o meio ambiente estiver em boas 
condições fornecerá boa qualidade de vida para todos e o bem 
estarem do planeta. É preciso que o poder público juntamente 
com todas as pessoas trabalhe em coletividade refletindo sobre 
seus hábitos e ações e planejem – se, envolvendo interesses, 
valores e a diversidade e elaborem propostas educativas que 
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 sejam colocadas em pratica em nossa sociedade.
Portanto que haja a conscientização na importância da 

educação no meio ambiente e que o consumidor compreenda 
a interdependência do sistema econômico, social e ambiental 
visando o bem estar, a preservação ambiental e melhoras 
condições de vida na atualidade e para gerações futuras. 
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 sejam colocadas em pratica em nossa sociedade.
Portanto que haja a conscientização na importância da 

educação no meio ambiente e que o consumidor compreenda 
a interdependência do sistema econômico, social e ambiental 
visando o bem estar, a preservação ambiental e melhoras 
condições de vida na atualidade e para gerações futuras. 
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