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APRESENTAÇÃO I 
 

A obra Educação, Escola Poder e Sociedade, registra, por 
meio de seus artigos, produções científicas no campo da 
educação, estas por sua vez, transcritas em forma de pesquisas 
e artigos aqui reunidos. Com esse objetivo e de forma 
sistemática, agrega temáticas significativas no campo 
educacional.  

Durante muitos anos, como aluno de escola pública, 
desenvolvendo posteriormente o meu trabalho como docente, 
formador e gestor, compreendi o complexo fenômeno 
educacional e as suas concepções de sociedade e educação. 

Como objetivo a ser alcançado, os professores e professoras 
participantes da obra, vislumbram uma sociedade digna com o 
cumprimento dos direitos dos cidadãos de ter educação de 
qualidade, estas, por sua vez adquiridas na escola por meio do 
processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, com o 
cumprimento de direito de que todos os seres humanos tenham 
uma vida digna em que sejam satisfeitas as suas necessidades 
vitais, sociais e históricas. 

Ao produzirem os artigos, retratam a diversidade do 
fenômeno educativo em suas mais variadas formas de 
manifestação e de análise. As pesquisas retratam acima de tudo 
o rigor da ciência produzidas pelos principais atores da 
educação (professores, coordenadores, diretores e demais 
protagonistas). Nesse sentido, este livro abre um espaço 
dialógico com as temáticas educacionais e sua diversidade no 
campo da produção do conhecimento, e o mais importante o 
“chão” da sala de aula. 

Como justificativa, apresento algumas estruturas de 
pensamento sobre o fenômeno educativo, bem como as suas 
percepções retratadas em forma de artigo pelos seus atores. 

A pesquisa como princípio educativo tem se constituído 
como formas de manifestação do poder e do saber, distribuídos 
em artigos para a organização do livro. Como coletânea agrega 
grande parte de sua estrutura um rol de saberes específicos no 
campo da educação, mais especificamente no campo das 
pesquisas em educação. 

O grande desafio, acredito eu como pesquisador, é fazer a 
transposição didática metodológica ao campo objetivo de sua 
produção. Nesse sentido, acredito que estamos caminhando 
para chegarmos a realidade objetiva, não ficando somente no 
campo acadêmico de suas produções. 

O exercício constante de produzir ciência foi identificada na 
leitura dos artigos que formaram a configuração de um saber 
relacional. Neste cenário de correlação de forças a produção da 
linguagem é delimitada a partir de construtos subjetivos dos 
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pesquisadores e o exercício constante da linguagem escrita. 
Escrever um livro, e ou organizá-lo não é um exercício simples, 
pelo contrário requer o desenvolvimento de um rigor 
epistemológico e ético.  

Um saber educacional apresentado ao longo da obra e 
comprometido com a visão transformadora a que se propõem, 
questiona a forma institucional de se fazer educação, isto é, um 
projeto de sociedade que possa estar presentes mecanismos de 
inclusão social, está tão almejada pelos seus protagonistas 
sociais (educadores). Nesse sentido, compreendo a escola como 
um espaço de libertação e não de doutrinação, como dizia o 
nosso querido educador brasileiro Paulo Freire.  

Numa sociedade democrática a disseminação dos saberes 
educacionais deve ser sempre um momento de reflexão e de 
ação com a formação de novos significados e a desconstrução de 
relações de poder e de saber, estas expressas no pensamento 
contemporâneo de Michael Foucault. Em certas ocasiões, 
elaboram e recriam alternativas interessantes para os seus 
objetos de investigação.  

Os relatos das produções, expressas por meio da linguagem 
e da pesquisa, revelam uma parcela importante do saber 
pedagógico e reconstruído ao longo da vida profissional em 
meio à multiplicidade de situações do cotidiano escolar e suas 
reflexões acerca do ato educativo. Ao realizar a leitura dos 
artigos foi possível compreender boa parte da trajetória 
percorrida de seus atores, as concepções que influenciam sua 
docência, as certezas e dúvidas que mobilizaram a construção 
do conhecimento.  

A reunião das análises dos artigos, explicitam certas nuances 
da tarefa educativa, enfatizando, omitindo e revelando 
produções no campo educacional e produtivo das escolas e 
sujeitos pesquisados. Na condição de narradores e narradoras, 
expõem-se aos olhares de outros sujeitos e desfrutam da 
oportunidade de modificar os saberes sobre a educação nos 
espaços de formação a que se propõem. 

Desta forma, agradeço em especial aos professores que 
tiveram coragem de expor os resultados de seus estudos e 
publicá-los nessa coletânea de inigualável valor para os seus 
leitores e demais apaixonantes da educação. 

Também agradecemos a editora Vez e Voz que de forma 
incansável abre espaço para este tipo de publicação, 
oportunizando aos educadores das escolas a publicização dos 
resultados de seus estudos. 

Tenham todos uma excelente leitura! 
 

Prof. Dr Luís Eduardo Moraes Sinésio 

Campo Grande-MS, agosto de 2020 
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APRESENTAÇÃO II 
 
 

Em tempos do uso de tecnologias de informação e 
comunicação, frente a luta contra a Pandemia pela COVID-19, a 
Educação no Brasil se reinventa e reaprende para um novo 
formato estrutural e um novo papel social, como fonte e forma 
de saber e de poder. Embora essas mudanças ainda sejam 
pragmáticas, faz-se necessário o empenho de todos os 
envolvidos com o processo de aprendizagem, de crescimento e 
desenvolvimento, dentro e fora das instituições de ensino.  

Neste contexto, onde a sociedade se transforma 
aceleradamente, os textos que foram construídos e inseridos 
neste livro, nos mostram uma imensidão de experiencias no 
processo educacional, tendo em vista as diferentes formas de 
abordagem pelos autores e suas respectivas bases teóricas. 
Desde os conceitos de infância e da adolescência, as práticas 
pedagógicas e teorias, seus anseios, a vida docente, as diferenças 
em sala de aula, a inclusão, as etnias e suas conquistas, o espaço 
escolar como meio de interação, também alguns temas sobre a 
saúde e os cuidados relacionados a segurança do aluno, e a 
construção de uma gestão democrática escolar, como mecanismo do 
papel social da escola.  

Percebe-se então, que a Educação além de se integrar com o 
saber e o poder, é responsável em suprir as necessidades 
educativas de todos os sujeitos dentro da escola, em um sistema 
ainda falho, mas que produz com muitos esforços, mudanças 
significativas na formação de indivíduos pensantes para fora da escola.  

Para o leitor da obra, entendo que este momento de reflexão, 
dos assuntos abordados neste livro, sobre os processos e os 
meios de como se fazer educação no país, é extremamente atual 
e pertinente para você e toda a sociedade, tendo em vista a falta 
de pesquisas científicas para melhores esclarecimentos e 
informações acadêmicas. Assim, nesta perspectiva, almejo que 
nossas políticas educacionais se façam com responsabilidade e 
ética, para a construção de um sistema abrangente, inclusivo e 
de boa qualidade para todos.  

 
Prof. Me. Rodrigo Aranda Serra 

 
Campo Grande MS, agosto de 2020. 
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APRESENTAÇÃO III 
 
 

 Aqui estamos com a segunda edição do livro, Educação: 
escola, poder e sociedade. No primeiro número, lançado no 
segundo semestre de 2019, tivemos seis artigos publicados em 
forma de capítulos. Agora, em plena pandemia e junto com ela 
os aprendizados sobre a COVID-19 e suas consequências em 
todos os setores, conseguimos o dobro de capítulos. Estamos 
entregando aos leitores doze artigos, escritos por 20 autores. 
 Os autores são pesquisadores de diversas áreas: 
Pedagogia, História, Filosofia, Direito, Psicologia, Matemática, 
Educação Física, Serviço Social e Jornalismo.  
 Firmamos aqui nossa vontade em reunir os trabalhos de 
quem está, de forma direta, promovendo reflexões nos assuntos 
sobre a educação. Torna-se urgente nossas manifestações 
diante dos grandes desafios impostos, além da pandemia, pelos 
conflitos políticos que se avolumam. A educação então, ocupa 
seu espaço com aquilo que ela pode ter de melhor: proporcionar 
a reflexão. E a reflexão só pode se completar, se ela vier nutrida 
de conhecimento.   
 Teremos nas páginas seguintes, com o rigor acadêmico, 
o conhecimento sobre a força e o humor do rádio,  a matemática 
entre os indígenas, gestão escolar e suas relações de poder, a 
carreira do magistério, educação para a cidadania, abuso sexual 
infantil, o Assistente Social nos centros de convivência, a Educação 
Física e crianças com Síndrome de Down, a inclusão do aluno com 
deficiência, o professor na Educação Inclusiva, a sala de recurso e seus 
processos de aprendizagem e acidentes no ambiente escolar. 
 Os capítulos estão distribuídos no livro com temas que 
se aproximam. Um artigo se liga ao outro em algumas palavras-
chave que se encontram, dando consistência e praticamente um 
roteiro para a leitura. 
 Bem vindo a leitura. Vivemos tempos que a valorização 
da ciência se mostra necessária. Com mais esse livro, estamos 
transpondo democraticamente para a comunidade o 
conhecimento que estamos produzindo. 
 

Prof. Dr. Altemir Luiz Dalpiaz 
 
 

Campo Grande - MS, Agosto de 2020. 
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1   
 
 

 
ORALIDADE E IMAGINÁRIO POPULAR NO 

HUMOR RADIOFÔNICO: 
ESTEREÓTIPOS DE IDENTIDADES ÉTNICAS 

NO SUL DO BRASIL1 
 

Ricardo Pavan 
 

 
1 - Dispositivos para a midiatização da cultura oral e as 
produções humorísticas radiofônicas 
 

 Constantemente acusado pelo empobrecimento da 
cultura oral, o rádio tem na proximidade com o mundo cotidiano 
a força para fazer parte das práticas comunicacionais de sua 
audiência. Semelhantemente à TV, define sua programação de 
acordo com as rotinas culturais diárias dos espectadores. A 
diferença principal com relação àquela é que a mídia radiofônica 
recorre, de modo mais frequente, ao texto improvisado, “ao 
vivo”, a um sentimento que, em muitas situações, a criatividade 
vocal do comunicador deve ser capaz de traduzir. Essa condição 
de superexibição do locutor é muito peculiar do rádio brasileiro, 
cuja produção está submetida às normas do mercado: diante da 
fatia reduzida da mídia no bolo publicitário, poucos 
profissionais para muita programação2. 
 A situação limita o desenvolvimento criativo da 
linguagem radiofônica, especialmente em casos de produções 
que necessitam de recursos sonoros para dar credibilidade à 
programação. O investimento nesses programas depende de 

 
1 Texto apresentado no V Congresso Internacional de Comunicação e 
Cultura: O que custa o virtual?, evento realizado na Faculdade Cásper 
Líbero, São Paulo (SP), em dezembro de 2015. 
 

2 Kischinhevsky (2008) revela, em seu estudo sobre o processo de 
automação das emissoras FM do Rio de Janeiro, uma política de 
desativação de funções profissionais, reduzindo a produção de 
conteúdo local e, em alguns horários, abolindo, inclusive, a figura do 
locutor na programação. 
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recursos humanos, de criação textual e de efeitos sonoros, o que 
suscita desinteresse por parte da direção das emissoras.  
De acordo com Balsebre (2005), o sistema semiótico 
radiofônico é composto pela linguagem radiofônica (palavra, 
música, efeitos sonoros e silêncio), pela tecnologia (recursos 
técnicos/expressivos da reprodução sonora) e pelo ouvinte 
(percepção radiofônica). Diante do esquema apresentado pelo 
autor, a linguagem radiofônica necessita integrar, em seu campo 
de ação, os elementos expressivos que codificam o sentido 
simbólico. “É necessário que o produtor saiba conjugar de forma 
criativa e equilibrada a dialética forma/conteúdo, 
previsibilidade/originalidade e informação semântica/informação 
estética” (BALSEBRE, 2005, p. 330). Assim, o rádio se mostra 
capaz de reutilizar as singularidades da linguagem como 
autêntico instrumento de comunicação e expressão. 
 Com esse dispositivo, a produção radiofônica consegue, 
em algumas situações, ultrapassar os limites do real, uma vez 
que proporciona uma relação de empatia e identificação que, 
segundo Balsebre (2005), está vinculada à familiaridade com o 
código e à associação de ideias produzidas pela audiência. Para 
Martín-Barbero (2003), o que interessa nessa instância para a 
compreensão do processo comunicacional é perceber os modos 
com que o campo da produção semantiza e recicla as demandas 
oriundas dos públicos e seus diferentes usos. 
 Menezes (2007) observa que as emissoras de rádio hoje 
são muito mais misturas comunicativas que uma simples mídia, 
tendo em vista que trazem a possibilidade da multiplicidade de 
paisagens sonoras e os indícios que permitem a mescla dos 
tempos e das vozes dos cidadãos. Klippert (2005) considera que 
a voz, nesse caso, ocupa uma posição totalmente diferente da 
que lhe cabe quando é usada pelo ator no palco e no cinema. 
Como sua origem não é visível, a voz deve tomar forma na 
imaginação do receptor: “Na melhor das hipóteses, se cria uma 
idéia, uma impressão da pessoa/personagem, com diferentes 
graus de nitidez, de acordo com sua própria característica e com 
as diferentes intensidades de representação de cada ouvinte” 
(KLIPPERT, 2005, p. 179). 
 A inversão de provérbios, as releituras de ditos 
populares, o recontar de piadas e contos folclóricos, aliados aos 
recursos da oralidade midiatizada, constroem as paisagens 
sonoras na tela imaginativa da audiência. O apelo à tradição que 
comportam essas manifestações orais se vale do que Zumthor 
(1997) define como uma multiplicidade de respostas aos 
desafios da sociedade informacional, rápida e fugaz. O autor 
observa, contudo, que o passado construído na tradição não é 
linear, mas movediço, modificado, seletivo, com ênfase em 
alguns aspectos que convêm à sua disseminação no presente. 
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 Arnheim (1980) já chamava a atenção para o 
aproveitamento das qualidades musicais da língua. Nesse 
sentido, considera Klippert (2005), a voz não representa apenas 
a si própria enquanto personagem, mas tem de representar o 
ambiente, o espaço. “O espectador não deve apenas ouvir a voz 
do intérprete com nitidez, mas deve ser perpassado por ela, 
como se ela soasse estereofonicamente” (KLIPPERT, 2005, p. 
175). O sentido conotativo do efeito sonoro será assegurado, 
conforme Balsebre (2005), na sua justaposição ou superposição 
com a palavra ou a música. É nesse conjunto harmônico dos 
distintos sistemas expressivos da linguagem radiofônica que se 
constrói a especificidade significativa do meio. 
 
 

2 - O Top Show e os enredos do humor étnico: o revival 
identitário no sul do Brasil 
 
 Músicas de estilo “brega” e “trash”3 anunciam o começo 
do Top Show. Apresentado todos os sábados, desde março de 
2001, no horário das 13:30 às 15 horas e, a partir de março de 
2008, também de segunda a sexta-feira, numa exibição inédita 
diária de 10 minutos4 pela Rádio Top 104,9 FM, de São Miguel do 
Oeste (SC), o programa chega, em 2020, a seu décimo-nono ano 
de exibição ininterrupta. Uma série de personagens, 
identificando diferentes grupos sociais, e um mediador, além de 
canções de duplo sentido e efeitos sonoros cômicos compõem, 
sinteticamente, o cenário acústico do programa. O programa 
humorístico se utiliza de um tipo de linguagem que se encaixa 
bem no universo acústico fluido da mídia radiofônica: vozes 
variadas, troca constante de personagens, intervenções breves. 
Os produtores dosam as aparições de acordo com a empatia que 
as interpretações estabelecem com o ouvinte. 
 A mistura de sotaques é a mais emblemática 
singularidade do Top Show. A inequívoca propensão ao gênero 
humorístico revela, por outro lado, uma série de recursos 
midiáticos que refletem diferentes características vinculadas à 
experiência cultural de sua audiência. Entre eles, destacam-se as 
estratégias de personalização identitária, de polemização de 
situações cotidianas, de transgressão na abordagem de temas 
sociais, de transposição temporal, além do intenso uso de 
recursos sonoros e interativos na produção. A este universo 

 
3 Os termos aqui usados referem-se às músicas popularmente 
reconhecidas como de gosto duvidoso e que não se enquadram numa 
programação radiofônica convencional de FM. 
 

4 Apresentada às 10 horas da manhã, com reprise às 16h e às 22h. 
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soma-se a referência recorrente a matrizes cômicas consagradas 
no imaginário popular, como piadas, anedotas e charadas. 
 Os personagens principais se apresentam como figuras 
denotativas de uma região específica do Sul brasileiro, o Oeste 
catarinense, marcado especialmente pela colonização de 
descendentes germânicos e italianos vindos do Rio Grande do 
Sul, que no programa Top Show é representada pelos 
personagens Aníbal Franz e Nono Ernesto, respectivamente. O 
Seu Aníbal referencia a cultura germânica no jeito de falar, nos 
assuntos de que trata nos cenários em que se faz aparecer. Já o 
Nono Ernesto é um personagem que parece ilustrar o 
descendente italiano, ranzinza e polêmico, também com forte 
influência da cultura no sotaque e nos hábitos. Com ironia e 
exagero, os personagens parodiam a experiência cultural de 
uma região, com ênfase flagrante no linguajar dos imigrantes 
alemães e italianos, após mais de um século de vivência em 
terras brasileiras e de suas relações com uma realidade 
multiétnica. 
 O formato do programa e a caracterização dos 
personagens e de suas performances não trazem nada de 
inovador ou de muito diferente de outros tantos programas 
humorísticos radiofônicos. Ao contrário, sua composição 
revela-se um pastiche de uma série de outras produções 
cômicas bem conhecidas no humor brasileiro. Mais que trazer 
algo de novo no cenário midiático, o Top Show se vale de 
aspectos relacionados à experiência cultural regional e de 
referentes midiáticos do humor brasileiro para configurar os 
personagens e fixá-los no imaginário popular. 
 Um dos elementos essenciais do humor do programa 
Top Show é o modo de falar e o sotaque do colono que até hoje 
perdura não apenas no Oeste de Santa Catarina, mas também 
em grande parte da região interiorana do Sul do Brasil. A 
colonização do território por descendentes de italianos e 
alemães gerou um quadro de predominância desses grupos 
sociais na região e, com eles, o do linguajar, dos hábitos, dos 
modos de consumo, enfim, dos referenciais simbólicos que 
norteiam a existência dessas populações. A maneira de falar 
desses descendentes ganha proporção maior na programação 
humorística, uma vez que o signo oral proporciona maior 
fidelidade à sonoridade dos sotaques na mídia radiofônica. 
 Apesar do movimento imigratório das duas etnias 
europeias ter ocorrido ainda no século XIX, em maior ou menor 
grau a língua, os dialetos e a criação involuntária de 
neologismos permanecem vivos no cotidiano de parte desses 
grupos. Um exemplo claro disso está no Oeste catarinense, onde 
a maior parcela da população é formada por colonos 
descendentes de alemães e italianos migrantes do Rio Grande 
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do Sul em meados do século passado que ainda sustentam 
características bem particulares no sotaque e no uso do 
vocabulário. Esta singularidade pode ter relação com a própria 
origem dessas populações e com sua vivência limitada às 
relações familiares e às comunidades étnicas residentes em 
zonas rurais pouco miscigenadas do Sul do país. 
 O sesquicentenário da imigração alemã no país, que 
aconteceu em 1974, e o centenário da imigração italiana, 
ocorrido em 1975, podem estar entre os principais fatores 
propulsores dessa rememoração e nova narrativa da trajetória 
dos alemães e italianos em terras brasileiras5. No caso específico 
desses últimos, conforme Golin (2003), paralelamente à nova 
geografia das relações econômicas e diplomáticas, assistiu-se à 
difusão de garimpagem genealógica. 
 

A língua do colono [...] ganhou legitimidade nos palcos, 
nos jornais, nos programas radiofônicos em dialeto do 
tipo vêneto (talian), fusão esta do português e das 
diversas experiências lingüísticas que os imigrantes 
trouxeram da fragmentada Itália oitocentista (GOLIN, 
2003, p. 232). 

 
 Os descendentes de alemães aproveitaram a onda de 
rememoração étnica e também começaram a realizar, a partir 
dos anos 80, uma série de eventos culturais ligados às tradições 
germânicas6. Além dos vários eventos massificados e 
comunitários que envolvem temáticas relacionadas às duas 
etnias, é notória a proliferação de festas familiares entre os 
descendentes de alemães e italianos. Nestas ocasiões, o 
sobrenome da família é a senha do convite para a festa que, além 
da confraternização e dos reencontros, serve para apurar a 
genealogia e o histórico familiar. 

 
5 O IBGE estima que, ao longo desses 100 anos, cerca de 1 milhão e 
200 mil italianos imigraram para o Brasil, a maior parte deles oriunda 
da região do Vêneto. O número é bem superior aos 250 mil imigrantes 
alemães que entraram no país a partir de 1824. (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Brasil: 500 anos 
de povoamento. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/brasil500/index2.html>. Acesso em: 19 mai. 
2020). 
 

6 São inúmeras as festas “tradicionais” italianas e alemãs realizadas no 
Sul do país. As mais significativas delas, pela ordem, se referem à Festa 
da Uva, cuja 32ª edição ocorreu em 2019 em Caxias do Sul (RS) e à 
Oktoberfest de Blumenau (SC), que, após a realização de sua 36ª 
edição, define-se como a maior festa alemã das Américas. 
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 Estas são situações bastante conhecidas no imaginário e 
nas práticas de entretenimento das pessoas que residem no 
território em que o programa Top Show é transmitido. A 
recente formação de suas cidades, a distância dos grandes 
centros e a carência de atrações artístico-culturais 
diversificadas fazem do Oeste catarinense uma região cujas 
identificações se mostram um tanto fragmentadas, apesar de os 
referenciais simbólicos ainda estarem vinculados a uma teia de 
significados herdada da ascendência gaúcha. A criação dos 
personagens é resultado dessa trajetória, de matrizes 
comunicativas culturais que se constroem e se reconstroem na 
memória dos produtores. 
 A entrada de imigrantes italianos no Brasil gerou um 
espalhamento muito maior desse contingente que o dos 
descendentes de alemães. A variação dialetal dos italianos 
também era mais significativa que a dos povos germânicos. 
Dessa forma, é possível pensar que o processo de miscigenação 
dos “gringos italianos” com a etnia luso-brasileira ocorreu com 
maior intensidade que entre os alemães7. A língua latina e as 
características físicas podem ter sido outros aspectos que 
facilitaram a integração e identificação com a realidade 
nacional. 
 Pelo lado germânico, a cultura oral não permitiu de 
modo tão explícito o sincretismo linguístico. Por essa razão, o 
modo de falar desses descendentes representou num mote para 
ironias e para a caracterização das “trapalhadas” do linguajar de 
pessoas dessa origem étnica. O personagem Aníbal Franz 
ressalta a peculiaridade linguística dos descendentes 
germânicos, especialmente os residentes em áreas rurais. No 
caso desse personagem “alemão”, chama a atenção o fato de que 
a linguagem oral não é importante apenas para o 
enquadramento social de uma pessoa, mas também para a 
identificação social e cultural de um grupo humano. O processo 
de colonização tardio, o meio ambiente hostil e a dificuldade de 
uma aproximação das culturas nacionais acabaram fazendo com 
que os usos, costumes e dialetos regionais fossem parcialmente 
preservados, mesmo levando-se em conta que, em um primeiro 
momento de inserção em terras brasileiras, houvesse uma troca 

 
7 Estima-se que país tenha hoje mais de 28 milhões de pessoas com 
ascendência italiana. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
– IBGE. Brasil: 500 anos de povoamento. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/brasil500/index2.html>. Acesso em: 19 
mai. 2020.). 
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linguística entre as próprias variedades dialetais dos imigrantes 
alemães e italianos na região Sul do país88. 
 O cenário de isolamento parcial que perdurou até o 
início do século XX foi determinante na definição de uma série 
de estereótipos relacionados ao jeito de ser dos descendentes. 
Uma visão essencialista das identidades foi se constituindo 
entre esses grupos no território sulino, representada por 
discursos e imagens que se mostram capazes de paralisar o 
tempo e o espaço em um universo rural que tem limitada 
relação com a realidade presente. 
 No entanto, essa história permanece viva na memória 
dos habitantes da região, especialmente das pessoas de faixa 
etária mais elevada, como é o caso dos mais destacados 
personagens do Top Show. A alusão ao envelhecimento dos 
“colonos”, personificados por Nono Ernesto e Aníbal Franz, tem 
sua matriz em um cenário de mediações que remete a outras 
dimensões 
espaçotemporais. É um evidente reflexo da contraditória 
relação de imaginários entre o passado rural e o dinâmico 
universo urbano-industrial-tecnológico contemporâneo que 
deflagra a existência de matrizes de uma identidade regional. 
 
3 – Os caricatos orais radiofônicos em Nono Ernesto e Aníbal 
Franz 
 

 O Top Show se aproveita de velhas matrizes 
humorísticas para construir seu inusitado encontro entre os 
personagens que, com suas diferenças de natureza 
sociocultural, remetem a origens, práticas e valores sociais 
distintos. Os sotaques e a variação linguística se transformam na 
marca principal do programa humorístico. As construções 
cômicas se valem do preconceito estigmatizador da fala 
regional, a dificuldade da pronúncia dos “erres”, o “e” aberto nas 
terminações, as inúmeras peculiaridades na pronúncia 
verificadas entre os descendentes de alemães e italianos, com 
mais evidência nos oriundos de áreas rurais. A ênfase nos 
personagens étnicos condiz com a realidade demográfica 
regional, onde prevalecem os grupos de descendentes e se 

 
8 No caso dos italianos, a quase totalidade de imigrantes veio do norte 
da Itália, mais precisamente das regiões do Vêneto e da Lombardia 
(87%); Trentino Alto-Ádige e Friúli Venécia-Julia (11,5%); e 
EmíliaRomanha, Toscana e Ligúria (1,5%) (FROSI; MIORANZA, 1975, 
p. 25). Entre os alemães, foram registradas entradas no Brasil de 
pessoas de todas as regiões daquele país, especialmente da Renânia, 
Pomerânia e Saxônia, na maioria artesãos rurais, agricultores e grupos 
sociais empobrecidos (ALENCASTRO; RENAUX, 1997, p.318). 
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sustentam uma série de mitos em torno deles. A configuração 
humorística das figuras leva em conta esses aspectos. 
 

Nono Ernesto Aníbal Franz 

polêmico teimoso 

ranzinza exagerado 

crítico mentiroso 

grosseiro ingênuo 

avarento ignorante 
 
Quadro 1 - Características dos personagens alemão e italiano do Top Show 
Fonte -Elaborado pelo autor 
 
 Na construção de Seu Aníbal Franz é notória, por uma 
acentuada caracterização oral, uma estetização do colono 
descendente, em que se salientam a fala em tom alto, inúmeros 
erros de concordância e conjugação verbal, expressões típicas 
dos colonos residentes no território que a emissora radiofônica 
abrange, além de outras qualidades atribuídas ao personagem. 
No caso do Nono Ernesto, os traços linguísticos estão 
relacionados com a fala dos “gringos” descendentes de 
italianos9, mistura sonoramente engraçada que é acrescida de 
outras cargas simbólicas que identificam o personagem. Os 
caricatos evidenciam uma série de estereótipos étnicos, 
também presentes no imaginário social, que são 
permanentemente reavivados no Top Show. 
 Se as construções humorísticas se aproveitam do 
sotaque, do linguajar, das expressões características dos 
colonos ou descendentes de alemães e italianos, também 
revelam o lado mais arcaico de um território já tomado por 
símbolos globais, em que se percebe a coexistência de valores 
tradicionais e contemporâneos. Em outras palavras, 
paralelamente ao revival identitário dos movimentos que visam 
a valorização das raízes imigratórias e do passado rural dos 
ancestrais, os processos de urbanização e a apropriação de 
sotaques dos principais centros do país fizeram com que as mais 
recentes gerações não apresentem de modo mais evidente esse 
modo de falar e tampouco o bilinguismo. Nesse sentido, as 
comunidades étnicas mais coesas foram as que mais 
sustentaram os traços fonológicos ligados a um ou outro grupo 

 
9 A troca das letras “g” e “j” pelo “z”, o “ão” pelo “on” e vice-versa estão 
entre os erros mais cometidos pelo personagem. 
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de descendentes10, enquanto as comunidades mistas e 
miscigenadas manifestam uma heterogeneidade dialetal. 
 
4 - Matrizes cômicas, cenários e coletividades imaginadas 
no Top Show 
 
 O entendimento de que o humor presente no Top Show 
é um pastiche não está relacionado a uma perspectiva 
depreciativa do programa. O humor midiatizado 
contemporâneo se constrói nas imitações, em configurações 
cômicas nas quais se manifesta uma teia comunicacional que 
impossibilita a produção de sentido no tempo-espaço da 
exibição da peça/programa. A celeridade das criações 
humorísticas impõe limites aos produtores na mesma 
proporção que abre os significados para o receptor. Este passa 
a ter um papel proeminente em uma construção cômica menos 
engajada e mais suscetível de negociação de leituras, de usos e 
de apropriações. Nessa instância, o caráter descartável do 
humor pode ser atribuído ao próprio consumo repetitivo dessas 
produções, que não permite o amadurecimento entre um signo 
e outro. 
 O fato das produções humorísticas massificadas 
buscarem cada vez mais na própria mídia o enredo de suas 
criações mostra que o repertório de significados da recepção 
está tomado por uma rede de símbolos culturais midiatizados, 
cuja compreensão depende da inserção do espectador nesse 
circuito. Ainda no âmbito cultural, os signos globais competem 
e negociam com os signos locais, atravessados por uma ideia 
mal acabada de identificação nacional. Para Hall (2003), o meio 
mercantilizado e estereotipado da cultura de massa se constitui 
de representações e figuras de uma dramatização mítica com a 
qual as audiências se identificam, e esta é mais uma experiência 
de fantasia do que autorreconhecimento. 
 O diferencial do Top Show nesse cenário midiatizado 
está mesmo no emprego despudorado dos sotaques e na 
variação dialetal, aliada à imitação oral de personagens fictícios, 
que caracteriza o modo de falar das pessoas do Extremo Oeste 
catarinense. A despreocupação com a ênfase nas 
particularidades culturais, especialmente no que se refere às 

 
10 No território em que acontece a pesquisa, no Extremo Oeste 
catarinense, a região ribeirinha ao rio Uruguai, na divisa com o Rio 
Grande do Sul, compreendendo cidades como Itapiranga, São João do 
Oeste, Tunápolis e Iporã do Oeste, há notadamente uma 
predominância de descendentes germânicos, o que acaba por 
identificar esses habitantes por aspectos como o sotaque, a 
característica física e o comportamento social. 
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identidades étnicas alemã e italiana, pode indicar uma 
fragmentação e dispersão desses descendentes em terras 
brasileiras. As cidades que compõem a audiência mais 
significativa da emissora Top 104 FM, apesar da prevalência 
desses grupos, apresentam alto grau de mestiçagem entre os 
tipos sociais que foram ocupando o território.  Dessa 
forma, os mais tradicionais traços fisionômicos, as 
manifestações gestuais ou a oralidade não são capazes de 
identificar a ascendência das pessoas que habitam a região1111. 
Há, no entanto, estereótipos enraizados que acabam 
caracterizando um e outro grupo étnico que estão ligados a 
outras temporalidades, vinculadas ao espaço rural e às relações 
interpessoais. O hibridismo das classes populares no meio 
urbano, mesmo em pequenas cidades, mudou a perspectiva de 
análise cultural desse universo.  
 Hall (2003) considera que as “transformações” se 
situam no centro do estudo da cultura popular. Diante desse 
cenário, deve-se escapar da noção redutiva que relaciona o 
popular com as questões da tradição e das formas tradicionais 
de vida. A transnacionalização do capital econômico e a 
midiatização da sociedade parecem atender um mesmo 
significado cultural: acelerar as práticas de consumo com a 
circulação massificada de bens e serviços. Esse quadro gera uma 
certa cumplicidade entre a mídia e o mercado, fazendo com que 
os dispositivos de produção midiática estejam cada vez mais 
atrelados a essa lógica. 
 Refém de suas características intrínsecas, como a 
instantaneidade e a fugacidade do signo oral, o rádio busca em 
outros artifícios a atenção de uma audiência muitas vezes 
desinteressada ou que realiza a escuta em segundo plano. Aqui 
as possibilidades de consumo da produção radiofônica acabam 
impondo uma série de requisitos aos comunicadores, cuja 
performance, lembra Arnheim (1980), vai ser fundamental para 
o despertar do sentido da escuta no ouvinte. 
 O estereótipo do camponês brasileiro disseminado pela 
mídia surgiu no centro do país, entre as regiões Sudeste e 
Centro-Oeste. O rádio foi o primeiro espaço para a 
caricaturização do personagem “caipira”. Cornélio Pires, Juó 
Bananére e Adoniram Barbosa já antecipavam a mescla “ítalo-
caipira” na caracterização do tipo social. Como lembra Saliba 
(2002), na metade do século passado, a atuação desse último no 

 
11 O principal grupo é de luso-brasileiros, mas também se encontram 
comunidades de descendentes de poloneses, austríacos e árabes. Vale 
dizer ainda que o Extremo Oeste é a microrregião de Santa Catarina 
que faz fronteira com a Argentina, mais precisamente com a Província 
de Misiones, no Nordeste do país. 
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rádio paulista contrariou os ideais de nacionalismo e a busca 
reiterada de uma vontade nacional integradora: “Tínhamos 
finalmente o resultado anárquico daquela procura inútil do 
chamado ‘tipo nacional’ que se expressava, pela voz de lixa de 
Adoniram Barbosa, numa identidade multifária, fragmentada e 
errante da vida brasileira” (SALIBA, 2002, p. 253). 
 Esses personagens também tiveram popularidade no 
Sul, mas o discurso nacionalista que prevaleceu no rádio em 
meados do século passado foi perdendo força com a expansão 
de emissoras pelas diferentes regiões e estados do país. Com a 
mesma intensidade que a mídia radiofônica foi um laboratório 
da emergência do discurso popular-massivo, fez recrudescer as 
diferenças regionais por meio das variações dialetais, dos 
sotaques peculiares, das sincréticas identidades culturais que 
perpassam o sentimento de fazer parte de uma nação. As 
produções das emissoras do centro do país, revelam Moreira e 
Del Bianco (1999), perderam audiência na mesma extensão em 
que o veículo ocupava espaço nas milhares de localidades, com 
uma programação que permitia o acesso de um número maior 
de ouvintes e passava a espelhar diferentes faces da realidade 
sociocultural brasileira. 
 A formação dessa região de maneira miscigenada e 
muito próxima a outro país parece ser uma fonte de significados 
para a construção da série de mitos em torno de aspectos raciais 
que sobreviveram ao longo dos anos e se manifestam nas 
sociabilidades cotidianas. Os estereótipos que se produzem 
nesse terreno do imaginário “naturalmente” inclinam-se para a 
identidade definitiva, induzindo a uma compreensão engessada 
da diversidade etnocultural. Os protagonistas do cenário são os 
descendentes de alemães e italianos que colonizaram a região e 
fizeram prevalecer seus hábitos, costumes, tradições e seus 
modos de reconhecimento. Embora inseridos em horizonte 
maior na ideia de uma identidade nacional, não deixaram de 
lado traços de natureza genética, oral, moral, social e econômica 
atribuídos historicamente a esses dois grupos étnicos em terras 
brasileiras. 
 No processo de aproximação, traços culturais mais 
salientes dos grupos passaram a fazer parte do imaginário 
coletivo, alguns globais, outros provincianos. As matrizes não 
obedecem a uma linearidade espaçotemporal; apontam, ao 
contrário, para referências díspares, multitemporais, 
contraditórias, alimentadas pelas construções míticas e 
midiáticas dessas identidades. Na perspectiva popular, os 
cenários se constroem por meio de uma deriva infinita de 
sentidos, que está sobredeterminada pelas matrizes 
comunicativas da cultura. Como gênero ficcional, o humor se 
coloca como um permanente ativador dessas rememorações. As 
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configurações cômicas, por consequência, voltam-se para uma 
qualidade, um estereótipo que é representado por um 
personagem fictício cuja criação se mostre capaz de vasculhar 
tradições e universos culturais. 
 O circuito midiático da produção humorística no qual 
está inserido o Top Show tem revelado diferentes facetas da 
cultura popular, transitando entre sentidos conservadores e 
transgressores, cruzando cenários do passado com visões 
futuristas, explicitando um cotidiano fragmentado em espaços e 
tempos conectado às experiências mediadas/midiatizadas. A 
partir disso, as criações de humor atendem reações éticas e 
estéticas diferenciadas que podem estar vinculadas a aspectos 
mais significativos da natureza sociocultural do 
produtor/espectador, como faixa etária, classe social, 
residência/bairro, atividade profissional, grau de instrução, 
descendência étnica, crença religiosa, fatores que notadamente 
atuam no processo de apropriação das produções cômicas.  Os 
espaços penetrados pelo humor midiático são socialmente 
consentidos, e quem normalmente sai derrotado em seu 
desfecho é a força, a autoridade, o poder. As construções 
humorísticas tendem a conspirar a favor de uma virada na 
hierarquia social, onde, relata-nos Martín-Barbero (2003), as 
classes populares podem se reconhecer, ganham retrato, 
passam a ter voz e também se tornam personagens sociais, 
mesmo que estereotipados e carregados de tabus e preconceitos 
(social, sexual, étnico, profissional, cultural etc.), característicos 
da contemporaneidade. 
 No caso do humorístico radiofônico Top Show, todos os 
grupos estão sujeitos ao escárnio, no território ficcional da 
comicidade nenhum tipo social é poupado de caracterizações 
depreciativas. Como argumenta López Vigil (1986), ao 
caricaturarem a vida, os programas humorísticos dão maior 
evidência aos contrastes sociais. Para o autor, o riso é um castigo 
social para nivelar todos os que se acham superiores ao resto 
dos mortais: “Todos os tipos de pessoas, exagerando seus 
traços, desfigurando seus tons de voz, provocam riso”(LÓPEZ 
VIGIL, 1986, p. 43). Um recurso indispensável na interpretação 
cômica é a imitação de vozes, que normalmente se refere a 
personagens acionados constantemente pela indústria da 
cultura, mas que também já podem estar bem arraigados no 
imaginário social, na tradição popular, onde brotam as matrizes 
culturais. 
 A ênfase da produção humorística do Top Show é 
mesmo nas particularidades da comunicação oral regional. O 
reconhecimento dos sotaques de personagens como seu Aníbal 
e Nono Ernesto provoca uma rememoração de aspectos 
picarescos das comunidades sulinas, mesclando signos de um 
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passado rural com discursos contemporâneos. A inserção 
desses personagens na programação vespertina de uma FM 
predominantemente formada por um público jovem aponta 
para o fato de que, embora estejam sendo incorporados 
costumes e valores universais à experiência cotidiana, ocorre 
uma revalorização das tradições. O programa humorístico 
radiofônico explora uma memória de parentesco, de vizinhança, 
de comunidade. O sotaque e as expressões constantemente 
empregados pelos personagens reacendem, a cada intervenção, 
o sentido de pertença de uma audiência com referenciais 
identitários dispersos e contraditórios, resultado de uma 
comunidade local/regional que começou sua ocupação 
territorial há pouco mais de meio século. 
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Introdução 
 
 Este estudo tem base no referencial teórico da 
Etnomatemática, um campo de pesquisa inserido na área de 
Educação Matemática. Trata-se de uma abordagem histórico-
cultural da disciplina, que deve ser compreendida não apenas 
como uma constituição social, mas também como uma 
construção histórica e política, tendo em vista que os povos, 
com suas diferentes culturas, têm múltiplas maneiras de 
trabalhar com o conceito matemático. 
 Discutimos o modo de os indígenas praticarem a 
matemática, de modo especial no que diz respeito à contagem e 
medições. Além disso, abordamos alguns fatos que sugerem o 
processo intercultural entre indígenas e não indígenas. 
Acreditamos que esses aspectos podem levar à compreensão, 
também, do modo de vida dos indígenas e da complexidade da 
estrutura interna dessa comunidade. 
 O grande desafio deste trabalho consiste em enveredar 
por um caminho ainda pouco trilhado, passível de reflexão, a 

 
12Este estudo faz parte da Dissertação de SILVA, Vanilda Alves da. 
Noções De Contagens e Medidas Utilizadas Pelos Guarani Na Reserva 
Indígena De Dourados – Um Estudo Etnomatemático. 2006. 126f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, Campo Grande, 2006.  
 

Este capítulo contém partes do artigo “Etnomatemática e a cultura 
indígena na escola contemporânea”, revista e ampliada. Apresentado 
no VI Seminário Povos Indígenas e Sustentabiliade - Educação Escolar 
Indígena (OBEDUC/UCDB), na Universidade Católica Dom Bosco em 
Campo Grande/MS, 2015. 
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abordagem com base na Etnomatemática, que representa a 
busca de se entenderem os conhecimentos matemáticos de 
comunidades indígenas.  Ressaltamos que o conteúdo 
central do estudo - o modo como os indígenas praticam a 
matemática, mais especificamente no que se refere à noção de 
contagem e medidas - teve origem na participação em projetos 
e, também, no desenvolvimento da pesquisa de mestrado junto 
a duas comunidades Guarani (Ñandeva e Kaiowá) pertencentes 
à Reserva Indígena de Dourados-RID, no estado de Mato Grosso 
do Sul. Contudo, este estudo não se prende aos resultados dessa 
pesquisa, antes procede de uma revisão bibliográfica referente 
ao tema que aqui se expõe. 
 Essa opção metodológica é procedente, pois, conforme 
explicitado por Gil (1994, p. 44), “[...] possibilita um amplo 
alcance de informações, além de permitir a utilização de dados 
dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na 
construção, ou na melhor definição do quadro conceitual que 
envolve o objeto de estudo proposto”. 
 A partir desse levantamento bibliográfico ou revisão 
bibliográfica, buscamos informações para o aprofundamento do 
estudo e produção do conhecimento da etnomatemática e da 
cultura matemática de povos indígenas, e sua relevância em 
atividades do dia a dia no contexto desse povo. 
 

Etnomatemática no contexto da Cultura Indígena 
 

 A etnomatemática surgiu na década de 1970. As 
críticas sociais acerca do ensino tradicional da matemática, a 
exemplo da necessidade de que as práticas matemáticas sejam 
analisadas em seus diferentes contextos culturais, foram o 
ponto de partida para esse novo estudo. Mais adiante, o conceito 
passou a designar as diferenças culturais nas diferentes formas 
de conhecimento (D’AMBRÓSIO, 2005). 
 Inicialmente, a nova abordagem enaltecia os conceitos 
matemáticos informais desenvolvidos através de 
conhecimentos extra escolares, ou seja, os conteúdos e os 
objetivos devem atender à cultura, às necessidades, às 
aspirações e à realidade social de cada grupo. 
 Na perspectiva etnomatemática, o ensino da matemática 
ganha contornos e estratégias específicas, peculiares ao modo 
como os sujeitos a percebem.   

A matemática vivenciada pelos meninos em situação de 
rua, a matemática desenvolvida em classes do ensino 
supletivo, a geometria na cultura indígena, são 
completamente distintas entre si em função do contexto 
cultural e social na qual estão inseridas da mesma forma 
como a matemática "institucionalizada", a que é ensinada 
nas escolas, é voltada para satisfazer necessidades 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_Supletivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_Supletivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndios
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capitalistas, dado, da mesma forma, o contexto cultural, 
social e político (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 100). 

 O “matematizar” está relacionado com o saber e o fazer 
específico de cada cultura, de cada povo, um tipo de 
conhecimento que é aprendido na escola, mas não em sua 
totalidade. Esse aprendizado ocorre sobretudo nas atividades 
desenvolvidas e realizadas no cotidiano de cada indivíduo. 
D’Ambrósio (1998, p. 17) afirma que 

[...] manejar quantidades e conseqüentemente números, 
formas e relações geométricas, medidas, classificações, 
em resumo tudo o que é do domínio da matemática 
elementar, obedece a direções muito diferentes, ligadas 
ao modelo cultural ao qual pertence o indivíduo. Cada 
grupo cultural tem suas  

 A Etnomatemática é um modelo teórico que nasceu do 
inconformismo com a fragmentação do conhecimento em 
campos específicos, como as Artes, a Religião, a Filosofia e as 
Ciências. De fato, com o passar do tempo, esses campos do saber 
se dividiram em áreas, como, por exemplo, as Ciências em 
Exatas, Sociais e Humanas, dentre outras; por sua vez, essas 
áreas se subdividiram em disciplinas: as Ciências Exatas em 
Matemática, Física, Química e outras. Há, ainda, outra divisão de 
cada uma dessas disciplinas em especialidades, no caso da 
Matemática, em Aritmética, Álgebra, Análise, Geometria e outras 
(D’AMBRÓSIO, 1998). 
 D’Ambrósio (2002) afirma que até o próprio Descartes 
(2002, p. 38) ficaria surpreso com tamanha fragmentação 
resultante de sua proposta de método para resolver problemas: 
“dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas 
parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para 
melhor resolvê-las”. 
 As bases da Etnomatemática foram lançadas no Terceiro 
Congresso Internacional de Educação Matemática (ICME 3), 
realizado em Karlsruhe, na Alemanha, em 1976. Ubiratan 
D’Ambrosio, considerado o criador da Etnomatemática, lançou 
sua teoria durante esse congresso, considerando os aspectos 
socioculturais e políticos como fundamentais para se responder 
à questão que era, e continua sendo, essencial: Por que ensinar 
Matemática?  
 D’Ambrósio (1998, p. 23) mesmo sugere uma resposta: 

Se considerarmos o sistema educacional como um todo, 
a matemática ocupa um lugar de destaque. ‘Ler, escrever 
e contar’ constitui a espinha dorsal de um sistema que 
visa fornecer oportunidades iguais para todos, e, ao 
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mesmo tempo, preparar o quadro para o avanço e a 
melhoria do aspecto socioeconômico e político da 
sociedade. 

 Percebe-se que a Matemática tem um papel relevante na 
educação, no sentido de preparar indivíduos em diferentes 
culturas para realização de atividades necessárias no dia a dia. 
 É por meio de discussões que pesquisadores e 
educadores matemáticos percebem a necessidade de mudanças 
no ensino da Matemática. Em agosto de 1994, em um evento 
internacional em Adelaide, na Austrália, D’Ambrosio expôs 
alguns questionamentos, como: a Matemática e as sociedades; a 
Matemática para todos e a História da Matemática e de sua 
pedagogia. As discussões voltaram-se para essas preocupações 
socioculturais e tornaram-se referências nesses debates 
(D’AMBRÓSIO, 1998). 
 Nesse contexto, observou-se o início de mudanças na 
Educação Matemática, dentre as quais, D’Ambrósio apresenta 
uma nova nomenclatura que teoriza a construção do 
conhecimento com enfoque sociocultural, a Etnomatemática. 
Esse mesmo autor explica a razão pela qual utiliza tal 
denominação: 

É um programa de pesquisa no sentido lakatosiano que 
vem crescendo em repercussão e vem se mostrando uma 
alternativa válida para um programa de ação pedagógica. 
Etnomatemática propõe um enfoque epistemológico 
alternativo associado a uma historiografia mais ampla. 
Parte da realidade e chega, de maneira natural e através 
de um enfoque cognitivo com forte fundamentação 
cultural, à ação pedagógica. O programa encontra suas 
raízes nos vários enfoques mais abrangentes sobre a 
história das ciências, [...] (D’AMBRÓSIO, 2002, p.6) 

 Em sua maioria, a pesquisa científica em Matemática foi 
tratada separadamente de todo o contexto, uma vez que era 
dominantemente considerada precisa e absoluta, isoladamente 
do contexto sociocultural e político; além disso, as inovações 
curriculares eram propostas apenas internamente. A 
Etnomatemática busca entender o próprio contexto cultural do 
indivíduo e seus processos de pensamento.  
 Para uma melhor compreensão, D’Ambrósio (2002, p. 9) 
continua a explicação de sua teoria, detalhando sobre a 
formação da palavra e o significado do termo etnomatemática, 
sua presença e aplicabilidade no contexto: 

Etnomatemática é a arte ou técnica (techné = tica) de 
explicar, de entender, de se empenhar na realidade 
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(matema), dentro de um contexto cultural próprio 
(etno). A dupla necessidade da espécie homo sapiens de 
ter que lidar com situações que a realidade propõe para 
poder sobreviver e ao mesmo tempo procurar 
transcender a sua própria existência através de 
explicações e de criação (ou criatividade como 
comumente se diz), está presente em todas as 
civilizações e sistemas culturais através dos tempos.  

 Na perspectiva da Etnomatemática, cada povo possui 
forma específica de pensar matematicamente, tendo o 
desenvolvimento favorecido e estimulado pelas suas 
experiências de vida. Nesse sentido, a Matemática conserva o 
vínculo com as situações a partir das quais foi gerada e é 
expressa na linguagem que a produz, sendo legitimada pela sua 
utilização. D’Ambrósio (2001, p. 22) afirma que 

O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres 
próprios da cultura. A todo instante, os indivíduos estão 
comparando, classificando, quantificando, medindo, 
explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, 
avaliando, usando os instrumentos materiais e 
intelectuais que são próprios à sua cultura. 

 Utilizar a Etnomatemática no contexto dos indígenas 
consiste em perceber as diferentes formas utilizadas pelos seus 
integrantes em matematizar suas ações cotidianas, ou seja, o 
uso empírico desse fazer matemático como plantar, colher, 
armazenar e dividir o produto, edificar seus espaços de abrigo, 
religiosos e de convivência social, produzir peças e utensílios ou 
definir seu espaço individual. Assim, a Etnomatemática é 
utilizada como base para, por meio da Educação Matemática, 
investigar a cultura matemática dos indígenas e apontar 
caminhos que poderão contribuir para as necessidades básicas 
de sobrevivência e da competição, que permitam o encontro de 
indivíduos e a dinâmica de interação entre culturas que, por sua 
vez, estarão em incessante transformação.  
 Scandiuzzi (2000, p. 8) compartilha dessa mesma ideia 
quando observa: “[...] a Etnomatemática, a meu ver, é um dos 
caminhos da Educação Matemática que respondem às 
necessidades do povo indígena”. 
 O fato de os indígenas estarem inseridos numa 
sociedade capitalista, onde se valoriza o ter, onde se busca o 
poder para “dominar”, ter “status social” e garantir padrões de 
consumo, não significa que eles possuam esses valores; ao 
contrário, de modo geral, os deles parecem muito diferentes dos 
do não-indígena, pois o sistema econômico desses povos é 



30 
 

muito diferente daquele no qual eles devem interagir, conforme 
observa Scandiuzzi (2000, p. 3): 

O sistema econômico, nestas sociedades, é o da troca, da 
reciprocidade, de partilhar valores que independem do 
quanto se dá e do quanto se recebe. São valores muito 
diferentes daqueles que caracterizam a sociedade à qual 
pertenço, onde o capitalismo selvagem, o neoliberalismo, 
domina. 

 Não podemos, entretanto, ser ingênuos a ponto de 
olharmos os indígenas como ‘bons selvagens’, pois, também 
neles, existe a sede do ‘poder’, mesmo sendo um poder diferente 
do não-indígena, que pode ser tão somente o de receber 
visitantes que chegam simplesmente para dialogar com eles. 
Notamos, aqui, a diferença cultural do significado de “poder”. 
 Sabemos que as transformações acontecem ao longo da 
história, principalmente no que diz respeito à sobrevivência, 
pois todos buscam formas de melhorar seu modo de vida. Ao 
longo da história, talvez pela necessidade da utilização da 
Matemática, verificamos uma variedade de estratégias 
matemáticas, ocorrendo o reconhecimento da importância de 
outras formas de fazer Matemática das várias culturas.  
Halmenschlager (2001, p. 32) observa que 

A idéia de que distintas estratégias matemáticas 
comumente usadas pelas diferentes culturas não devem 
ser vistas como limitação ou carência de habilidade 
cognitiva, mas entendidas como modalidades 
particulares ou coletivas de compreender o mundo. 

 Esse fato leva-nos à busca de conhecimentos 
matemáticos de outras culturas, como por exemplo, dos 
indígenas, para que percebamos, então, outras maneiras de 
pensar, de matematizar, a diversidade de estratégias de 
raciocínio. 
 Ferreira (2002, p. 43) comenta sobre essas diferentes 
estratégias de raciocínio: 

A diversidade das estratégias de raciocínio matemático 
advém da articulação de diferentes visões de mundo – o 
mundo socialmente constituído e suas fundações 
cosmológicas – e da experiência diária de indivíduos em 
ação. Em outras palavras, diferentes culturas e 
indivíduos de qualquer contexto cultural procedem de 
maneiras diferentes nos esquemas lógicos, na forma 
como manejam. 
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 Entender por quais processos se constroem tais saberes 
é uma condição de sobrevivência cultural e uma possibilidade 
de harmonização de interesses mútuos entre etnias indígenas e 
não-indígenas, de sorte que devem ser pensados como fatos 
complementares, numa posição em que um saber não seja visto 
como mais importante que o outro, ou em estágio mais 
avançado que o outro. Essa visão possibilitaria uma condição de 
convivência mínima no inevitável processo de aculturação em 
andamento, baseado na ocorrência de um sistema de trocas 
voltadas para o processo ensino e aprendizagem. Ambos 
necessitam de informações básicas do ensino de Matemática, 
num processo desejável de auxílio entre não indígenas e 
indígenas, cada um na sua especificidade e amenizando, no caso 
dos indígenas, a distância deles com relação aos conhecimentos 
matemáticos do não índio. 
 Para Ferreira (2002, p. 43), a razão dessa 
incompreensão se dá pela relação direta que mantém com 
necessidades práticas: 

O significado da imposição de uma cultura numérica a 
povos que não se orientavam ostensivamente por meio 
de cálculo até pouco tempo atrás é uma questão ainda 
não suficientemente discutida. Dar sentido a um mundo 
numérico vai muito além das exclusivas relações entre 
elementos aritméticos. Isto é, significa muito mais do que 
o entendimento de sistematizações padronizadas de 
relações quantitativas. De acordo com Lave (1988: 120), 
relações entre elementos aritméticos e outros interesses 
do mundo cotidiano são geralmente iguais ou mais 
importantes do que as relações aritméticas exclusivas 
entre esses mesmos elementos. Isso porque relações 
quantitativas estão intrinsecamente ligadas às 
atividades cotidianas. Identificar quais são esses 
interesses é essencial para o entendimento de como a 
aritmética se desdobra em ação em diferentes contextos 
socioculturais e, neste caso particular, numa situação de 
encontros entre diferentes culturas. 

 Para a educação indígena, a Matemática produzida pela 
cultura branca e escolar para eles tem uma conotação 
“negativa”, pelo fato de constituir uma mensagem que vem de 
fora. Para os mais sensibilizados com a história de seu povo, é 
como falar do conquistador, é falar de algo que foi construído 
pelo dominador que se serve desse instrumento para exercer 
seu domínio. A ideia de que o indígena deve aprender a 
Matemática do não índio para sair de sua condição natural de 
ignorante está equivocada e Scandiuzzi (2000, p. 9) deixa claro 
seu ponto de vista sobre o assunto: 
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Estamos procurando misturar água e óleo: matemática e 
índio. Claro que esta mistura se logra. Nos esquemas da 
educação oficial conseguimos, com muito esforço e muita 
química (isto, em termos pedagógicos, quer dizer muita 
metodologia) fazer a mistura. No caso, a matemática 
assim misturada será inútil e o indígena estará tolhido 
em sua criatividade. 

 D’Ambrósio (2001, p. 76) complementa assim, esse 
pensamento: “[...] Nada volta ao real ao terminar a experiência 
educacional do índio. Ele não é mais índio... e tampouco branco”. 
 A Etnomatemática para o indígena torna-se eficiente e 
adequada para realizações de situações matemáticas presentes 
no cotidiano desse povo. É, de fato, muito importante e não há 
por que substituí-la. A Etnomatemática para o não índio busca 
solucionar problemas matemáticos evidentes em seu contexto, 
igualmente muito importantes, e não há como ignorá-la. 
Pretender que uma seja mais eficiente, mais rigorosa, enfim, 
melhor que a outra é uma questão falsa que deve ser removida 
do contexto. Acreditamos que as etnomatemáticas possam se 
complementar e aprimorar. D’Ambrósio (2001, p. 81) reforça 
essa ideia: 

O domínio das duas etnomatemáticas, e possivelmente 
de outras, oferece maiores possibilidades de explicações, 
de entendimentos, de manejo de situações novas, de 
resolução de problemas. Mas é exatamente assim que se 
faz boa pesquisa matemática – e, na verdade, pesquisa 
em qualquer outro campo de conhecimento. 

 Desse modo, a pesquisa que desenvolvemos teve sua 
relevância, haja vista que buscou reconhecer formas de 
matematizar da cultura indígena, ou seja, reconhecer a 
Etnomatemática desse povo. 
 Com relação à existência de diferentes tipos de cultura 
Matemática, D’Ambrósio (2001, p. 16) destaca pontos de vista 
de Splenger e de Akisuki: “Splenger procura entender a 
Matemática como uma manifestação cultural viva, [...], e vê a 
Matemática em total integração com as demais manifestações 
de uma cultura”. Segundo o algebrista japonês Akisuki (1960), o 
modo de ensinar Matemática pode ser adequado para um povo 
e não a outro: 

Eu posso, portanto, imaginar que podem também existir 
outros modos de pensamento, mesmo em matemática. 
Assim eu penso que não devemos nos limitar a aplicar 
diferentemente os métodos que são corretamente 
considerados como os melhores na Europa e na América, 
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mas devemos estudar a instrução matemática 
apropriada à Ásia (D’AMBROSIO, 2001, p. 16). 

 Faz-se, portanto, necessária, uma reflexão para que a 
Matemática ensinada nas escolas leve em consideração não só a 
matemática do local, uma vez que o objetivo não seria a de 
compará-las, segundo o critério de maior ou menor 
desenvolvimento, mas teria como finalidade usá-la como 
complemento uma da outra. O relacionamento entre a 
Matemática escolar e aquela produzida nos diferentes meios 
culturais foi uma das questões que provocou o surgimento da 
Etnomatemática. 
 D’Ambrósio (2001, p. 16) deixa claro por que fala em 
Etnomatemática como um programa de pesquisa e, muitas 
vezes, utiliza a denominação Programa Etnomatemática: 

A principal razão resulta de uma preocupação que tenho com 
as tentativas de se propor uma epistemologia, e, como tal, uma 
explicação final da Etnomatemática. Ao insistir na 
denominação Programa Etnomatemática, procuro evidências 
que não se trata de propor uma outra epistemologia, mas sim 
de entender a aventura da espécie humana na busca de 
conhecimento e na adoção de comportamentos. 

 Destacamos a necessidade de estarmos sempre abertos 
a novos enfoques, a novas metodologias, a novas visões do que 
é ciência e da sua evolução, conforme nos mostra D’Ambrósio 
(2001, p. 18): 

Todo indivíduo vivo desenvolve conhecimento e tem um 
comportamento que reflete esse conhecimento, que por 
sua vez vai-se modificando em função dos resultados de 
comportamento. Para cada indivíduo, seu 
comportamento e seu conhecimento estão em 
permanente transformação, e se relacionam numa 
relação que poderíamos dizer de verdadeira simbiose, 
em total interdependência. 

 Torna-se importante, por meio da Etnomatemática, 
conhecer as noções matemáticas, entre elas a de contar e a de 
medir de um povo, como declara Halmenschlager (2001, p. 15):  

A etnomatemática permite o reconhecimento de 
diferentes formas de fazer Matemática, utilizadas pelos 
grupos sociais em suas práticas diárias, na tentativa de 
resolver e manejar realidades específicas, as quais nem 
sempre seriam identificáveis sob a ótica da Matemática 
acadêmica. 
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 Pelo fato de as comunidades indígenas terem que 
conviver com os não índios, a utilização dessa Matemática se faz 
necessária para pequenas transações em seu cotidiano, até 
mesmo para sobrevivência. Na maioria das vezes, os indígenas 
sentem-se prejudicados nessas operações matemáticas, uma 
vez que o não índio não respeita o modo de ser desse povo, logo, 
não valoriza sua cultura, fato também observado por 
D’Ambrósio (1999).  
 Os dados e resultados de uma pesquisa desenvolvida 
por Ferreira (1992), em uma comunidade indígena, mostraram 
que a preocupação com a resolução dos problemas diários está 
muito mais relacionada com à sobrevivência imediata, porque, 
na visão de mundo do indígena, alimentar-se e se proteger são 
os elementos mais valorizados. São ações que se repetem a cada 
dia e a criatividade do elemento índio para essas questões é 
desafiada no exato instante de sua necessidade. Dessa forma, 
muitos deles questionam a necessidade de terem que aprender 
Matemática, conforme se pode comprovar no relato de Nunu 
Juruna, professora de tecelagem e cerâmica no parque Xingu 
(FERREIRA, 2002, p. 43). 

Você nos ensina na escola para que serve a matemática e 
como ela funciona. Mas eu vou te ensinar para que a 
matemática não serve. Não tente aprender tecelagem 
usando números. Não me pergunte exatamente quanta 
cinza de casca de pau você precisa misturar na argila 
para fazer panela de barro. Para estas coisas a gente não 
usa números, e é por isso que você está tão confusa.  

 Possivelmente, a razão seja o fato de os números não 
fazerem parte das necessidades cotidianas dos índios; por não 
os utilizarem muito e não os compreenderem, passam a temê-
los, dificultando o acesso aos conhecimentos matemáticos 
necessários para a sobrevivência. Esse fato pode ser constatado 
na fala do indígena Kuiussi Suyá, descrita no mesmo trabalho de 
Ferreira (2002, p. 41): 

No começo, o homem branco tentava acabar com a gente 
usando revólveres, chicotes e doenças. Agora ele usa 
números. [...] As perguntas do homem branco sempre 
começam com ‘quanto’ ou ‘quando’. [...] O mundo de 
vocês é um mundo de números.  

 Nesse contexto, percebemos a importância de os 
indígenas aprenderem matemática, ou seja, utilizar os números, 
para sua sobrevivência. Ferreira (1992, p. 131) explicita, acerca 
da comparação de grandezas em relação às noções de distância: 
“Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que essas noções foram 
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determinadas a partir dos conceitos de espaço de cada 
sociedade, [...]”.  
 Ainda em sua pesquisa com os Xavante, Ferreira (1992, 
p. 133) comenta que “A noção de tempo expressa nas narrativas 
dos índios e representada nos problemas que formulavam 
mostra, também, que este é socialmente construído ao invés de 
universalmente compartilhado”. Em relação ao aspecto unidade 
de medida, para os índios, é uma questão complexa, pois dar e 
receber implicam outras concepções e relações, em um ato de 
troca. Segundo a autora (1992, p. 136), “‘Dar’, nessas 
sociedades, não significa ‘ficar com menos’; pode, ao contrário, 
ser equivalente a ‘receber’ ou ‘ganhar’, já que coloca o receptor 
do bem transmitido em posição de devedor, obrigado a retribuir 
e, portanto, a ‘dar’ de volta o que recebeu”. 
 É notável que os próprios termos utilizados pelas 
sociedades, nos seus sistemas de contagem, denotam a 
utilização de operações de, no mínimo, somar, e talvez de 
subtrair, multiplicar ou dividir. Parece, portanto, que as 
dificuldades encontradas pelos índios na resolução de situações 
matemáticas se devem não somente à terminologia empregada, 
mas à falta de correspondência da ‘lógica’ do raciocínio 
matemático da cultura. Ferreira (1992, p. 161) deixa isso claro 
ao declarar: “[...] quando os estudos na área da Etnomatemática 
demonstram não só a correspondência, mas também a 
equivalência de lógicas utilizadas por diferentes povos em seu 
pensamento matemático”. 
 A autora verifica que existem diferentes maneiras de 
contar, demarcar o tempo, marcar espaço, dentre outras, entre 
índios e não-índios. Com relação ao uso de materiais concretos, a 
autora ainda verificou, entre os índios, a utilização do próprio corpo.  
 A noção de comparação de grandezas está presente em 
diversas atividades práticas dos indígenas, tais como 
agricultura, construção de casas, entre outras. Esse fato foi 
observado na pesquisa de Bello (1995, p. 118): “As unidades de 
medida existentes, que dizem respeito a comprimento, estão 
relacionadas às diversas partes do corpo. Usam alguns objetos 
como lata, litro, dentre outros para dimensionar determinadas 
grandezas”, e mais ainda, “[...] tomam como referência objetos e 
lugares para descrever relações espaciais”. 
 Quanto ao uso de estimativas, especialmente em noções 
de contagens e de medidas, segundo esse mesmo autor, 
geralmente os indígenas não se preocupam com a precisão. Para 
os Guarani a estimativa é algo mais importante, sendo que os 
Ñandeva possuem um pouco mais de habilidade do que os 
Kaiowá e com ela percebemos noções elementares de 
proporcionalidade. Essas noções advêm das raízes culturais 
desses povos, que as utilizam por necessidade social e de 
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sobrevivência no mundo atual. São aspectos mencionados 
também no estudo de Bello (1995, p. 138), que esclarece: “A 
noção de probabilidade existente entre os índios Guarani-
kaiová traz consigo uma habilidade cognitiva importante: a 
estimação. Esta revela formas qualitativas de pensamento e 
permite investigar outras noções emergentes em relação a ela.” 
 Nas investigações de Silva (2006), foi observado que os 
indígenas Guarani utilizam medidas não padronizadas. 

Verificamos que os indígenas pesquisados utilizam 
partes do corpo como padrão de quantificação, de acordo 
com suas necessidades. É como se cada um carregasse 
seu próprio instrumento de padronização de unidades 
específicas proporcionais ao seu corpo, uns para 
quantidade – o número de dedos das mãos e dos pés -, 
outros para extensão, como o palmo, a distância do 
umbigo ao chão, o passo, a braça, dentre outras, ou ainda 
para situações mais complexas como a que envolve 
superfície. 

 Para a autora, o sistema de medida deles também utiliza 
partes do próprio corpo, um processo mental atrelado a um 
dado concreto como a mão, o palmo, os dedos, os pés, os passos, 
com base nos quais fazem associação a objetos simples que 
utilizam como módulos dimensionais, como, por exemplo, a 
“vara”, quando realizar medidas maiores. Trata-se de unidades 
relacionadas à extensão ou superfície como “passos” ou 
“solumi”. Em qualquer outra situação em que não seja possível 
a utilização desses meios, o sistema de medição é visual, uma 
forma subjetiva de avaliação ou estimativa. 
 Bello (1995, p. 139) faz referência, também, ao seguinte: 
“A origem de conceitos e/ou noções não tanto geométricas (pela 
sua rigidez), mas topológicas (pela sua plasticidade e 
dinamismo – lugar geométrico), parece estar numa atividade 
tão cotidiana, no contexto da subsistência, como é a agricultura.” 
Percebemos, aqui, a compreensão intuitiva mais elaborada em 
relação a espaços, presentes e relevantes na reconstrução do 
conhecimento sistematizado da geometria, importante porque 
remete à linguagem Matemática. 
 Silva (2006, p. 89), em sua pesquisa, chama a atenção 
para os conhecimentos numéricos dos indígenas Guarani, 

Especificamente em relação ao conhecimento 
matemático dos indígenas, o papel da contagem e da 
medida assume contornos próprios e pouco conhecidos. 
Assim, enquanto no sistema numérico do não-índio a 
base é 10, observou-se que os Guarani usam base cinco e 
a partir dela constroem os demais números. De modo 
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geral, quando uma quantidade é superior ao número de 
dedos das mãos, passa a ser definida como “muito”, 
deixando de ser relevante a necessidade de sua 
quantificação.  

 Ainda nesse mesmo estudo, na pesquisa em campo 
realizada pela autora, esta observou, na linguagem Guarani, a 
utilização dos membros superiores como elemento 
estruturador do seu sistema de contagem. Esse sistema é de 
base 5, coincidente com os dedos da mão humana. Um dado 
interessante é o fato de que, ao utilizar os dedos das mãos para 
contar, os indígenas não seguem o mesmo critério das crianças 
não-indígenas. A contagem acontece atribuindo o valor do 
número, de acordo com o tamanho dos dedos. Silva (2006) 
percebeu, ainda, a relação que fazem entre quantidade e o 
tamanho dos dedos: o menor número é representado pelo dedo 
de menor comprimento, e assim sucessivamente, até o maior 
número, pelo dedo que é mais longo; desse modo, o número um 
é representado pelo dedo polegar, o número dois pelo dedo 
mínimo, o número três pelo dedo indicador, o número quatro 
pelo dedo anelar e o número cinco pelo dedo médio. 
 A autora conclui seu estudo considerando que por meio 
dos contatos com essas comunidades foi possível observar a 
sabedoria desse povo em várias situações, identificarem-se 
indícios de relações e interfaces entre os sistemas de 
numeração, resultado desse processo intercultural.  
 
Considerações Finais 
 

 Este capítulo abordou sobre a matemática vivenciada 
pelo povo indígena em seu cotidiano, com foco principal no 
modo de contagem e medição próprio desse povo, sob a 
perspectiva da Etnomatemática, uma vez que os povos, com 
suas diferentes culturas, têm múltiplas maneiras de trabalhar 
com o conceito matemático. Todos os diferentes grupos sociais 
produzem conhecimentos matemáticos e a etnomatemática 
valoriza essas diferenças, haja vista que considera toda a 
construção do conhecimento matemático.  É pertinente que 
reconheçamos segundo o entendimento da história dos povos, 
que essa construção está intimamente vinculada à tradição, à 
sociedade e à cultura de cada povo.  
 Estudos na área de antropologia mostram que cada 
sociedade indígena tem sua própria identidade, que pode ser 
identificada como um todo coerente, que procura manter suas 
especificidades. Com base em pesquisas etnomatemáticas, 
somos levados a acreditar que com a matemática não seja 
diferente, tendo em vista que as comunidades indígenas 
possuem formas próprias de apreendê-la e de utilizá-la. 
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 A história dos indígenas – comunidade foco deste estudo 
- mostra que anteriormente à colonização eles viviam livres, 
possuíam a natureza como espaço físico e utilizavam-se da caça 
e da pesca para sua sobrevivência. Com a colonização, porém, 
viram-se obrigados a viver aglomerados em aldeias. Além disso, 
a necessidade de as famílias mudarem-se regularmente levou-
os ao caminho da desestruturação cultural, pois quando estão 
dispersos e sem contato com outros elementos de seu próprio 
grupo, torna-se difícil manter os núcleos familiares numa 
coesão tribal.  
 Entender os processos por meio dos quais os saberes 
são construídos é uma condição de sobrevivência cultural e uma 
possibilidade de harmonização de interesses mútuos entre 
etnias indígenas e não-indígenas, de sorte que devem ser 
pensados como fatos complementares, numa posição em que 
um saber não seja visto como mais importante que o outro, ou 
em estágio mais avançado que o outro. Essa visão possibilitaria 
uma condição de convivência mínima no inevitável processo de 
aculturação em andamento, baseado na ocorrência de um 
sistema de trocas voltadas para o processo ensino e 
aprendizagem. Ambos necessitam de informações básicas do 
ensino de Matemática, num processo desejável de auxílio entre 
não índios e indígenas, cada um na sua especificidade e 
amenizando, no caso dos indígenas, a distância deles com 
relação aos conhecimentos matemáticos do não índio. 
 Nesse sentido, a Etnomatemática, por meio da Educação 
Matemática, passou, então, a investigar a cultura matemática 
dos indígenas e apontar caminhos que poderão contribuir para 
as necessidades básicas de sobrevivência e da competição, que 
permitam o encontro de indivíduos e a dinâmica de interação 
entre culturas que, por sua vez, estarão em incessante 
transformação.  
 Sabemos que a Matemática desenvolveu-se de maneira 
específica em cada uma das várias culturas e é expressa por 
modos particulares de raciocínios, logicamente traduzido por 
distintos modos de quantificar, calcular e medir ou seja 
matematizar. 
 Em seus estudos, Silva (2006, p.95), afirma que 

Para esses indígenas existe uma relação de valores 
culturais em que a satisfação de suas necessidades 
cotidianas está condicionada à solução de questões 
pertinentes a quantidade, tempo e espaço. De maneira 
geral, em grande parte de sua luta diária pela 
sobrevivência eles utilizam uma boa noção espacial, 
desenvolvida a partir de suas experiências. 
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 Em geral, os estudos referenciados neste trabalho 
apontam que os indígenas possuem uma aptidão adequada 
advinda de conhecimentos cognitivos para fazer avaliações 
espaciais a partir de habilidades visuais comprovada nas suas 
construções. Na realização dessas atividades mostram, ainda, 
que possuem conhecimento de certos conteúdos matemáticos, 
como por exemplo, área, volume, dentre outros. Nessa direção, 
entendemos, como Borba (2002, p. 52), que “A etnomatemática 
é vista como uma forma matemática, que expressa traços de 
uma dada cultura, na tentativa de resolver problemas que são 
expressão dessa cultura”. 
 Diante do exposto, desejamos manifestar, como 
docentes envolvidos com o ensino de Matemática, o 
pensamento de que o estudo de atividades de fora da sala de 
aula proporciona uma construção do conhecimento prático e 
não perde o caráter acadêmico ou escolar no ensino dessa 
disciplina. Somos levados a acreditar que o ensino da 
Matemática numa perspectiva Etnomatemática pode 
estabelecer uma relação mais consistente e construtiva entre 
teoria e prática, considerando-se que contempla experiências 
cotidianas passíveis de reflexão e análise, que podem, inclusive, 
levar-nos a evitar o excesso de teorias estudadas na 
superficialidade e insucesso dos alunos, uma vez que o ensino 
passa a estabelecer uma relação com cotidiano. 
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GESTÃO ESCOLAR E RELAÇÕES DE PODER - 

CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS NO CONTEXTO DA 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

Renato Lima de Aguiar 
Roberta Acorsi 

 
Introdução 
 
 Este texto, escrito a quatro mãos, nasce de um apanhado 
sobre nossas experiências e pesquisas no campo da educação. 
Ao longo dos últimos anos, ocupando diferentes funções no 
contexto da escola – professores, coordenadores, gestores e 
alunos – temos nos deparado com diferentes leituras e autores 
que nos trouxeram diferentes inquietações e nos possibilitaram 
construir algumas hipóteses e angústias acadêmicas sobre a 
temática deste livro e que combina e articula os termos 
Educação, Escola, Poder e Sociedade. 
  Considerando a importância de uma discussão sobre as 
relações de poder que permeiam a gestão escolar e também a 
necessidade de aprofundamento e amplitude a serem 
considerados na realização de uma pesquisa sobre uma 
temática com tantos vieses e articulações, temos como 
pretensão neste trabalho, somar mais um olhar para o tema da 
construção e exercício das relações de poder no espaço escolar 
gerido democraticamente. Este tema, cada vez mais presente no 
contexto da instituição social escolar, precisa ser investigado 
articulado ao contexto sócio-cultural-político da escola, pessoas, 
comunidade, Cidade, Estado e País em que está inserida. 
 Para darmos conta do objetivo a que estamos nos 
propondo, este texto apresentar-se-á dividido em subtítulos, 
iniciando com O Papel social da escola: Possibilidades de 
representação, onde apresentamos preceitos e princípios – 
inclusive legais – sobre a função e representação social das 
instituições de ensino, além de duas "lentes" para construir as 
respectivas representações. No segundo subtítulo: Gestão 
democrática como mecanismo do papel social da escola, citamos 
elementos e mecanismos que qualificam uma gestão 
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democrática e a representatividade social dessa característica. 
Por fim, no terceiro subtítulo: Poder: construção, exercício e 
relações sociais, trabalhamos com os conceitos de poder, 
relações de poder, uso e exercício do poder, além das possíveis 
articulações com as relações construídas na escola. Ao finalizar 
o texto, apresentamos as articulações que consideramos 
possíveis e relevantes entre gestão escolar, relações de poder no 
contexto de uma gestão vista como democrática na escola 
pública. 
 Com o "caminhar da leitura13" é possível que entremos 
em tempos-espaços que hora nos pareciam solidificados, nos 
identificando a eles, e outros tempos-espaços que hora nos 
pareciam duvidosos, seja enquanto conceito relacionado a 
definição de ações, valores, instituições e até do entendimento 
sobre os outros e sobre nós mesmos. Sendo uma importante 
finalidade de nosso texto, contribuir com a compreensão que 
devemos considerar as produções, conceitos, leis entre outros, 
diretamente relacionados à/ao SER humano, constituídos pelo 
SER humano e constituintes do SER humano, sem haver então, 
"neutralidade" nas pretensões quanto ao direcionamento de 
pertencimento. 
 

A idéia de ‘identidade’ nasceu da crise do pertencimento 
e do esforço que esta desencadeou no sentido de 
transpor a brecha entre o ‘deve’ e o ‘é’ e erguer a 
realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela idéia – 
recriar a realidade à semelhança da idéia (BAUMAN, 
2005, p. 26). 

 
 Para escrita do trabalho com diferentes vieses e 
tamanha complexidade, a fim de garantir fidedignidade a 
escrita, foi preciso a propositura de objetivos durante a escrita 
do projeto de pesquisa, como nos aponta Severino (2000) sobre 
a importância desse processo como estratégia que possibilita, 
“[...]definir e planejar para o próprio autor da pesquisa o 
caminho que será seguido no desenvolvimento do trabalho de 
pesquisa e reflexão, explicando as etapas que devem ser 
alcançadas, os instrumentos e estratégias a serem utilizadas” (p. 
159). 
 Sendo então, definido como o objetivo geral: estudar as 
relações de poder desenvolvidas no âmbito da gestão 

 
13 Manoel de Barros foi um poeta sul mato grossense que considerava 
a poesia uma “voz de fazer nascimentos”. É Para ele, a cada vez que 
uma poesia era criada, era como se fosse criado junto com ela um 
novo jeito de enxergar o mundo. Por isso escrevia juntando sensações 
e a capacidade de ações órgãos dos sentidos. Em quem nos inspiramos 
para criar a expressão. 
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democrática dentro do ambiente escolar, compreendendo a 
escola como instituição representativa da sociedade. 
Desdobrado nos objetivos específicos: apresentar conceituação 
sobre relações de poder no âmbito do espaço escolar; enfatizar 
as características constituintes da gestão democrática no espaço 
escolar; relacionar a representatividade social da escola ao 
desenvolvimento das relações de poder no exercício da gestão 
democrática. 
 Esperamos que a organização da nossa escrita 
possibilite uma leitura agradável, capaz de contribuir com suas 
intenções de atuação profissional e/ou acadêmicas, 
preferencialmente despertando também em você o interesse de 
contribuir sobre essa temática abrangente, complexa e de 
implicações tão contundentes no universo social, em especial na 
vida de professores, estudantes e demais profissionais da 
educação atuantes nas escolas, e conseqüentemente na 
organização de toda a sociedade, que anseia por mecanismos e 
ações para a  garantia de uma educação democrática de 
qualidade. 
 

Mas como se trata de um direito reconhecido, é preciso 
que ele seja garantido e, para isto, a primeira garantia é 
que ele esteja inscrito no coração de nossas escolas, 
cercado de todas as condições. Nesse sentido, o papel do 
gestor é o de assumir e liderar a efetivação desse direito 
no âmbito de suas atribuições. (CURY, 2007, p.484) 
 

 Sendo preciso registrar nossos agradecimento aos 
esforços já engendrados por outros, em especial aos que se 
dedicam a estudar e garantir o fortalecimento de mecanismos 
de gestão democrática em ações cotidianas nas escolas ou 
envidando o forte apelo a necessidade da realização dos estudos 
antecedentes, aos contemporâneos a este texto, e aos que ainda 
estão por vir sobre a temática geral deste livro. 
 
PAPEL SOCIAL DA ESCOLA: POSSIBILIADADES DE 
REPRESENTAÇÃO 
 
 Nesta seção do texto, começamos com a exposição de 
algumas ideias para, possivelmente, construirmos a primeira 
representação discursiva sobre o papel da escola. Tal 
construção se torna fundamental por apresentar nosso 
entendimento, corroborando com Bourdieu (2004), 
especialmente sobre a forma como ele conceitua representação. 
De acordo com as discussões promovidas pelo autor, 
representação pode ser entendida enquanto definições sobre 
conceitos, fatos e pessoas, que se dá através de disputas, nas 
quais a argumentação tenta (con)vencer  os outros e assim ser 
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incorporada e disseminada pelos demais. Com o monopólio do 
entendimento/representação, ao vencedor cabe estipular 
ideias, direito de fala, momento de silêncio, controlando o 
entendimento coletivo. A representação monopolizada torna-se 
fundamental em situações em que pretende-se controlar e até 
agir contra os próprios controlados. 
 

Na verdade, as representações são essencialmente 
dinâmicas, produtos de determinações passadas e 
presentes, que constroem conhecimentos sociais cuja 
finalidade é situar o indivíduo no mundo e 
conseqüentemente, definir sua identidade social. 
(BARBOSA, 2001, p. 68) 

 
  A partir da explicitação e explicação do primeiro artigo 
da Constituição Federal de 1988, o Brasil é definido como um 
Estado Democrático de Direito, tendo como princípio que todo 
o poder emana do povo. Tal condição democrática faz com que 
sua constituição sócio-política deva ser enviesada pelas 
características da soberania popular, da democracia 
representativa e participativa, da formação de um Estado 
Constitucional, ou seja, uma constituição que emanou da 
vontade do povo, além de um sistema para garantia de direitos. 
 A Seção I do Capítulo III  já em seu primeiro artigo, art. 
205, apresenta a educação como direito de todos e dever do 
Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Apontando nos 
artigos seguintes bases, deveres autárquicos, aplicação de 
financiamento até o art. 214 tratando sobre o estabelecimento 
da legislação específica para o Plano Nacional da Educação.    
 Ainda sobre a Constituição Federal, retomando a 
previsão do art. 22, inciso XXIV a exclusividade do Governo 
Federal sobre a legislação das Diretrizes e Bases Nacionais da 
Educação, compreendendo-se assim que todo Sistema de 
Ensino ou Unidade Escolar pertencente ou não a uma Rede de 
Ensino, bem como qualquer órgão estadual e municipal 
responsável pela regulação da educação formal no Brasil; não 
pode estar em desacordo com as premissas legislativas federais, 
tornando assim a educação escolar um bem público. Cabe ainda 
salientar que no Art. 24 fica estabelecido que: é competência de 
Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a 
Educação, sempre a partir das Bases e Diretrizes determinadas 
pela União. Diante dos argumentos legais apresentados até aqui, 
entendemos que as legislações dessa esfera autárquica de 
abrangência de todo território nacional, merecem nossa 
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atenção para a composição da argumentação que dá forma a 
este texto. 
 

Hoje, praticamente, não há país no mundo que não 
garanta, em seus textos legais, o direito de acesso, 
permanência e sucesso de seus cidadãos à educação 
escolar básica. Afinal, a educação escolar é uma 
dimensão fundante da cidadania e tal princípio é 
indispensável para a participação de todos nos espaços 
sociais e políticos e para (re)inserção qualificada no 
mundo profissional do trabalho. (CURY, 2007, p. 484) 

 
  Na continuação da garantia desse direito, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) em 
todo seu texto afirma e reafirma além dos princípios da 
educação nacional, seu fins, sendo "o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho" (Art. 2º). Pensando nesta 
finalidade, a de assegurar o pleno desenvolvimento do 
educando, ao nos aproximarmos do primeiro e segundo 
parágrafos do artigo primeiro da referida Lei, já fica evidente o 
incentivo da formação para as relações humanas e convívio em 
sociedade como a atribuição máxima dos sistemas e ensino e 
das unidades escolares, consideradas como as instituições 
próprias, onde predominantemente deve ser desenvolvido o 
ensino levando em consideração esta atribuição. 

 

*** 
 

 Até aqui, percorrermos de forma pontual a legislação e 
apresentamos rapidamente  respaldo legal que nos garante 
confiabilidade e legitimidade para afirmar que a escola é uma 
instituição cujas ações devam ser organizadas de maneira a 
ensinar. Ensinar para formar. Formar significa dar forma; e dar 
forma significa expandir ou retrair conteúdos constituintes até 
os limites da forma. Sendo a forma, na atualidade, o exercício da 
cidadania plena com o entendimento e vivência de direitos e 
deveres civis, políticos e sociais estabelecidos a partir da 
própria Constituição Federal.  

Verificando historicamente, esta situação se torna 
bastante compreensível, inclusive desde antes da escrita de uma 
Constituição, uma vez que a instituição escolar foi criada com o 
intuito de formar/dar forma aos indivíduos que nela se fizessem 
presentes, incluindo estudantes e profissionais. 

 
Ela (a escola*) foi idealizada para transmitir o 
conhecimento científico, formar um ser humano 
supostamente racional e autônomo, difundir os 
princípios liberais da igualdade de oportunidades e 
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moldar o cidadão e a cidadã da moderna democracia 
representativa do Estado-Nação. É por meio desse 
sujeito racional, autônomo, liberal e democrático que se 
pode chegar ao ideal moderno de uma sociedade 
racional, progressista e democrática. (NEIRA e NUNES, 
2009, p.166). *Inserção nossa. 

 
 A escola enquanto instituição/espaço destinado a ações 

formadoras precisa estar concatenada com o formato 
constitucional pretendido aos seus serviços e seus profissionais, 
os responsáveis pelo desenvolvimento das ações de ensino 
formadoras. Esses personagens que compõe o espaço escolar 
estão comprometidos com essa função, tendo como pano de 
fundo de suas ações as relações sociais constitutivas da 
sociedade/instituição na qual estão inseridos, seja como 
formandos e ou como formadores. Essa perspectiva aponta para 
a necessidade constante, por parte do professor, em ficar atento 
não só a formação do estudante, mas também a constituição de 
sua cidadania, o que amplia o entendimento da função docente 
para muito além de uma prática conteudista restrita a 
imposição da fragmentação disciplinar/componente curricular. 

 Esbarramos aqui em uma questão que está para além de 
princípios ou fins da educação, estão na ordem da sua 
estruturação. Os princípios e fins constitucionais, mesmo que de 
maneira rápida já foram aqui apresentados, e são tão objetivos 
em sua determinação que não carecem de mais delongas. Frente 
a eles, nos resta então, um aprofundamento no que se refere ao 
meio, ao tempo-espaço de formação entre início (princípios) e 
final (fins) da trajetória pretendida às pessoas/estudantes em 
uma instituição de formação para o exercício da cidadania, no 
caso deste texto, a escola.  

 
O trabalho docente é uma das modalidades específicas da 
prática educativa mais ampla que ocorre na sociedade. 
Para compreendermos a importância do ensino na 
formação humana, é preciso considerá-lo no conjunto 
das tarefas educativas exigidas pela vida em sociedade. 
(LIBÂNEO, 1994, p. 15) 

 
 Sabemos que, em grande parte, o "meio" no tempo-

espaço do percurso escolar é balizado pelas práticas 
pedagógicas dos professores, que por sua vez possuem 
autonomia e liberdade para o desenvolvimento de suas 
atividades profissionais. Nesse sentido, tais práticas se 
constituem, inclusive como parte do exercício da sua cidadania, 
desde que estejam pautados nos princípios e com perspectivas 
nos fins relacionados à formação do estudante para o exercício 
pleno da cidadania. Para Libâneo (2006, p. 21) 
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“[...]evidentemente tais tendências se manifestam, 
concretamente, nas práticas escolares e no ideário pedagógico 
de muitos professores, ainda que estes não se dêem conta dessa 
influência".  

 Sendo assim, a escola entendida enquanto uma 
instituição social formada por agentes é constituída pelos 
professores e seus construtos cotidianos (no meio, entre 
princípios e fins da educação), a partir da capacidade subjetiva 
de cada um deles. Por sua vez, a subjetividade atua constituinte 
e construtora da capacidade de estabelecer representações 
sobre e para o ser humano, desenvolvida a partir de estímulos 
vindos de experiências. Tal capacidade de estabelecer 
representações é o que nos diferencia enquanto "ser" humano 
de outros "seres" vivos. Valendo-se dessa capacidade, o 
professor deve estimular e também formar também a 
subjetividade dos estudantes. Para Mastandréa (2013), 
a educação está relacionada com a elaboração da subjetividade, 
fundamentando-se em alguns princípios sobre como o sujeito 
gera suas possibilidades, julgamentos, opiniões e sua interação 
com o mundo. O resultado de tais elaborações refletirá o 
reconhecimento do sujeito sobre suas qualidades pessoais, 
transformando-as em suas atitudes. 

 Frente a esse entendimento, a representatividade social 
da escola, construída a partir da subjetividade desenvolvida 
pelos estímulos propiciados nos tempos-espaços de trajetória 
escolar vão balizar as ações e pretensões dos cidadãos consigo 
mesmo, entre sí e de sí com as instituições sociais, incluindo a 
própria escola. Ou seja, é a partir da e na escola que construímos 
um círculo vicioso ou um círculo virtuoso sobre o ser humano, o 
outro, escola, educação e cidadania.  Por isso, consideramos 
necessário abordarmos o direcionamento dado pelos seus 
integrantes, a esta instituição com relevantes princípios e fins, 
que por vezes, pelos meios adotados apresenta resultados 
desastrosos a começar pela incapacidade de produzir 
representações positivas sobre si mesma. 

 

*** 
 Agora vamos a outra representação discursiva, a ser 
construída através do exercício a ser realizado que nos dará 
estímulos com a continuidade da leitura, sem esquecermos da 
tentativa de legitimação de um discurso através da 
representação que se faz dele. Como afirma Barbosa (2001, p. 
69), citando ainda Rangel (1994b, p. 23): (as representações) 
"servem como elo entre o universo dos sujeitos e a ciência, ou 
seja, as representações constituem 'uma forma de percepção e 
interpretação do conhecimento científico, um modo de torná-lo 
familiar'". Para essa vivência você deve reler os sete 
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primeiros parágrafos e retornar a partir do parágrafo a 
seguir para retomar a leitura através de outra lente. 
 

*** 
 Então temos até aqui uma rápida apresentação legal que 

já nos garante confiabilidade para afirmar que a escola é uma 
instituição cujas as ações devam ser organizadas de maneira a 
ensinar; e ensinar para formatar os estudantes; e formatar 
significa colocá-los em ordem; organizando-os cognitiva e 
disciplinarmente para mantê-los sob os limites da norma. 

 Na atualidade, tal objetivo de formatação aparece como 
um conjunto de características historicamente determinadas 
que molda o sujeito de acordo com a os princípios de 
normalidade estabelecidos pela sociedade, fazendo dele uma 
pessoa normal. Tal padrão de normalidade fará com que este 
sujeito seja aquele desejado para ocupar determinados espaços 
sociais, limitando assim as possibilidades do ser, uma vez que a 
moldura a qual deve pertencer já está pré-determinada. Tais 
molduras são direcionadas aos sujeitos antes mesmo deles 
terem conhecimento sobre seu potencial, interesses, 
desrespeitando sua individualidade em busca de uma 
padronização, sob o argumento da defesa da normalidade, 
travestida de cidadania. Aguiar (2011, p. 77) discute a 
impossibilidade disso. Segundo o autor, "o discurso escolar não 
pode ser mais o de ser ali, o espaço para a aquisição do melhor 
conhecimento acumulado historicamente pela humanidade, 
conhecimento que garantirá o encontro com tais certezas." 
Ainda segundo Aguiar (2011) mais uma vez é necessário que 
haja discordância quanto a essa pretensão escolar: 

 
possivelmente por isso o resultado do que se vê na escola 
é uma grande desconexão, entre sociedade e escola, 
como colocam Barbosa e Gomes (2010, p. 29) apoiados 
em Bauman (2007): o mundo fora das escolas cresceu de 
um modo inversamente proporcional ao de dentro da 
escola, que educar para a vida terá outro significado 
dentro do atual ambiente social em que vivemos. 
(AGUIAR, 2011, p. 79) 

 
  Essa perspectiva aponta para a necessidade constante, 

por parte do professor, em ficar atento não só a uma 
"formatação acadêmica" do estudante, mas também a 
constituição de sua própria formatação, o que amplia o 
entendimento da função docente para muito além de um 
possível conteudismo restrito pela imposição da fragmentação 
disciplinar/componente curricular, devendo o professor 
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comprometer-se com o desenvolvimento e permanência da 
mesmidade14. 

   
Nessa realidade, a escola visa a produção de mesmidades 
homogêneas, íntegras, sem fissuras, a salvo de toda 
contaminação do outro. Para tanto, usa sua 
temporalidade como uma forma de classificar e alcançar 
a ordem e sua espacialidade como uma forma de 
restringir aquele considerado como diferente para longe 
de seu território [...]. (MARQUES e ABRANTES, 2016, p. 
49) 

 
 Esbarramos aqui em uma questão que não é somente de 

princípios ou fins, mas também de estruturação. Os princípios e 
fins constitucionais, mesmo que de maneira rápida já foram 
aqui apresentados, e parecem tão objetivos em sua 
determinação que não careceriam de mais delongas (vamos 
acreditar nisso, por enquanto e manter o foco), restando então 
nos aprofundarmos no meio, no tempo-espaço de formação 
entre início (princípios) e final (fins) da trajetória pretendida às 
pessoas/estudantes na instituição de formatação para o 
exercício de uma identidade15 cidadã -  a escola. Vamos aqui 
recorrer ao termo ensinagem que conceitua muito bem a prática 
pedagógica "no tempo-espaço entre princípios e fins", 
necessária a atualidade no contexto escolar, como tentativa de 
resignificar a visão fragmentada do processo ensino-
aprendizagem, entendendo como: 

 
prática social complexa efetivada entre os sujeitos, 
professor e aluno, englobando tanto a ação de ensinar 
quanto a de aprender em um processo contratual de 
parceria deliberada e consciente para o enfrentamento 
na construção do conhecimento escolar, decorrente de 
ações efetivadas na sala de aula e fora dela. 
(ANASTASIOU e ALVES, 2015, p.14) 

 
 Sabemos que, em grande parte, o "meio" no tempo-
espaço do percurso escolar é balizado pelas práticas 
pedagógicas normalizadoras, sendo que tais práticas aparecem 
como parte integrante de uma formação voltada para o 
exercício da sua cidadania também normalizada. Sendo assim, 

 
14 De maneira objetiva vamos considerar que mesmidade significa no 
contexto deste artigo, "exatamente igual, sem alteração". 
15 Sobre o conceito de identidade não iremos nos aprofundar neste 
trabalho, mas sugerimos a leitura do livro: Identidade e diferença. 
Organizado por Tomaz Tadeu da Silva. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 
2000. 
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desde que estejam pautados nos princípios e com perspectivas 
nos fins relacionados à formatação e ao reforço da mesmidade 
do estudante para o exercício pleno da cidadania normalizada, 
a escola aparentemente cumpre com o papel que se espera dela. 

Sobre o papel da escola da manutenção da ordem e 
formatação desses cidadãos normalizados, vale considerar que: 

 
[...]a ordem da escola foi-se despedaçando, foi-se 
fragmentando nas várias tonalidades do tempo presente. 
Um tempo presente que permita nos desvanecer para 
criar uma outra pedagogia. Uma pedagogia do 
acontecimento, uma pedagogia descontínua, que 
provoque o pensamento, que retire do espaço e do tempo 
todo saber já disponível; que obrigue a recomeçar do 
zero, que faça da mesmidade um pensamento 
insuficiente para dizer, sentir, compreender aquilo que 
tenha acontecido; que emudeça a mesmidade. (SKLIAR, 
2003, p. 44) 

 
 A partir das reflexões propostas pelo autor, é possível 
olhar para a escola, enquanto instituição social formada e 
formatada por seus agentes, que ao mesmo tempo é constituída 
pelos professores e suas práticas cotidianas que atuam a partir 
da capacidade subjetiva de cada um deles. Sendo a subjetividade 
constituinte e construtora da capacidade de estabelecer 
representações entre os seres humanos, o professor passa 
também a ter como função estimular o respeito à alteridade dos 
estudantes. Quando falamos em alteridade, nos referimos ao 
fato de que 
 

somos nós que decidimos como é o outro, o que é que lhe 
falta, de que necessita, quais são suas carências e suas 
aspirações. E a alteridade do outro permanece como que 
reabsorvida em nossa identidade e a reforça ainda mais; 
torna-a, se possível, mais arrogante, mais segura e mais 
satisfeita de si mesma. A partir deste ponto de vista, o 
louco confirma e reforça nossa razão (faz-nos sentir-nos 
ainda mais satisfeitos com a nossa razão); a criança, a 
nossa maturidade; o selvagem, a nossa civilização; o 
marginalizado, a nossa integração; o estrangeiro, o nosso 
país; e o deficiente, a nossa normalidade. (LARROSSA e 
LARA, 1998, p. 8). 

 
 Chegamos novamente, ao ponto de (re)considerarmos, a 
exemplo do discurso construtor de representações sobre o qual 
discutimos anteriormente. A lembrar: a representatividade 
social da escola, construída a partir da subjetividade 
desenvolvida pelos estímulos propiciados nos tempos-espaços 
de trajetória escolar vão balizar as ações e pretensões dos 
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cidadãos consigo mesmo, entre sí e de sí com as instituições 
sociais, incluindo a própria escola. Ou seja, é a partir do que é 
direcionado para a escola e de como a escola é direcionada que 
serão formados sujeitos mais ou menos autônomos e capazes de 
desenvolver sua cidadania. A configuração ou a 
representatividade da escola será construída a partir de um 
cenário que é externo a ela. Deve ser um constructo das 
prerrogativas legais com as necessidades do contexto da 
comunidade da qual faz parte. De qualquer forma, o poder ou a 
possibilidade dessa construção não acontece apenas pelo desejo 
daqueles que constituem o espaço escolar, mas sim 
 

o poder de definição do governante é sempre grande, 
pois aqueles que o seguem tendem a convergir suas 
ideias para as do seu líder, ou a refletirem a partir 
daquilo que o líder/governante pensa, ou ainda, ao 
menos, a considerarem aquilo que ele estabelece como 
pauta. O controle e a manipulação política evidenciam-se 
em particular no estabelecimento daquilo que passa a ser 
considerado como assunto de interesse coletivo, vale 
dizer, quem estabelece o que todos podem discutir, via 
de regra, controla os modos como essa discussão vai se 
dar e, possivelmente, os resultados que dela emergirão. 
Esse é um marcante sentido de compreensão da gestão 
escolar como fenômeno político. (SOUZA, 2012, p. 
170/171) 
 

 Por isso faz-se necessário abordarmos o direcionamento 
dado, pelos integrantes da equipe de gestão escolar como um 
ato político, além de administrativo e pedagógico, desta 
instituição de relevantes princípios e fins democráticos; que por 
vezes, pelos meios adotados apresenta resultados que 
ressaltam suas fragilidades e incapacidades, justamente pela 
dificuldade de produzir representações positivas de seu 
trabalho institucional. 
 
GESTÃO DEMOCRÁTICA COMO MECANISMO DO PAPEL 
SOCIAL DA ESCOLA 
 
 Os direcionamentos pretendidos a instituição escolar 
em consonância a abordagem de nosso texto dizem respeito aos 
processos de gestão da escola em meio a tantas possibilidade de 
representação social para a própria escola, apresentamos duas 
como exemplo. Não sendo diferente tantas possíveis 
representações para a gestão e para o papel das pessoas 
envolvidas no complexo emaranhado de vieses da gestão 
escolar sob os aspectos administrativos e pedagógicos. 
 Independente do viés representativo que se queira 
adotar em relação ao papel social da escola, não há de se negar 
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que a gestão escolar tem papel fundamental nos 
direcionamentos dados tanto a escola, quanto aos seus 
integrantes. Ao reconhecer esse papel, acabamos reforçando ou 
apresentado resistência a tal representação, o que pode 
proporcionar um alinhamento estreito entre conceitos e ações; 
ou então o surgimento de um monstro como o criado por Victor 
Frankenstein16. Outra opção, ainda é uma oposição repulsiva 
entre as partes, chegando a causar rupturas estruturais e 
segmentações que por vezes parece haver "escolas dentro da 
mesma escola". 
 Por isso, ao considerarmos a legalidade explícita na LDB 
9.394/96, amparada pela Constituição Federal de 1988, sobre a 
Gestão Democrática das instituições escolares, se faz necessário 
(re)pensarmos os elementos constituintes desse processo de 
gestão coletivo e colaborativo frente ao desenvolvimento de 
seus integrantes e dela mesma enquanto instituição social 
formadora, formatadora ou quem sabe deformadora dos 
cidadãos que a sociedade espera receber. Explicitamente está 
posto no texto da Constituição (Art. 206) e na LDB (Art. 3º e 14), 
respectivamente: 
 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma 
da lei; 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 
VIII - gestão democrática do ensino público, na 
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 
ensino; 
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. 
 

 Mais uma vez não nos resta dúvida da previsão legal e 
constitucional. Frente ao texto legal, cabe a escola então 

 
16 Personagem do Romance escrito entre 1816 e 1817 por Mary 
Shelley, criado pela justaposição de cadáveres humanos que se 
sustentam a força, acabando por limitar suas funções e produzir 
assimetria estética, apesar de uma força sobre humana, usada para 
cometer transgressões sociais, como sua própria criação.   
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considerar, não haver nenhum favor ou benesse política 
partidária desse ou daquele político ou grupo político que 
institui políticas públicas de fomento e incremento de 
mecanismos para o fortalecimento do conceito de gestão 
democrática em instituição e/ou rede de ensino pública. Cabe 
então, a importante discussão de que representação se constrói 
ou tenta ser construída através da subjetividade dos sujeitos 
envolvidos direta e indiretamente no contexto da escola, no que 
diz respeito aos conceitos de democracia, gestão e de gestão 
democrática. 
 Os mecanismos utilizados para o exercício da gestão 
democrática reforçam e são reforçados pela representação 
social que se constrói sobre o conceito escola. Por isso justifica-
se a necessidade de determos nossa atenção para a articulação 
entre a gestão escolar e o exercício das diferenças para garantia 
de sua constituição democrática ampla e não restrita a 
determinados grupos/tipos/normalidades/mesmidades. Uma 
armadilha conceitual que se ampara na construção conceitual 
que parte de mecanismos do cotidiano e que acaba sendo 
reforçada pelo discurso de que sua existência de faz necessária 
em nome da garantia da própria "democracia", mesmo que esta 
se faça através de uma imposição autoritária. Sendo assim, 
 

o problema reside nas sucessivas expressões da 
perversidade institucional que a escola demonstra, 
educando não contra, mas a favor do autoritarismo. 
Quando as pessoas na escola reforçam sua tradição de 
classificar, de enfatizar o melhor (ou de se submeter a 
indicar o melhor aluno para a sociedade), de 
hierarquizar, de recrutar forçosamente, entre outras 
características da sua cultura, agem de forma perversa e 
antagônica com as reais necessidades educativas 
(SANTOS GUERRA, 1994, p. 17-36 apud SOUZA, 2009, p. 
127).  

 
 Aguiar (2020) também reforça que esses mecanismos 
autoritários se manifestam até em ações de coação realizados 
por aqueles que inclusive foram eleitos sob um regime 
democrático, por um mecanismo entendido por muitos como a 
expressão dessa democracia. "O que mais uma vez nos parece 
contraditório a um ambiente que se pretende ensinar o 
exercício da democracia e tornam assim o conceito e seus 
mecanismos confusos àqueles que vivenciam o ambiente 
escolar" (AGUIAR, 2020, p. 20). 
 Consideramos confuso, por que entendendo a escola 
enquanto instituição com finalidade de formar cidadãos com 
todas as prerrogativas Constitucionais, não se tem garantia de 
que esta lógica Constitucional garanta condições igualitárias 
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para as diferenças presentes em seu interior, fazendo com que 
o exercício da escolha pelo voto, um dos mecanismos 
anunciados como democráticos, pareça prejudicado. Caso 
queiramos discutir sobre igualdade nas possibilidades de 
acesso a oportunidades de participação, veremos que essa 
discrepância é ainda maior entre os alinhados a normalidade e 
os marcados como diferentes. Diante disso, pensamos que seja 
possível pensar em uma abordagem da diferença, tal como a 
apontada por Bourdieu: 

 
a melhor maneira de provar em que medida a realidade 
de uma sociedade “democrática” está de acordo com os 
seus ideais não consistiria em medir as chances de acesso 
aos instrumentos institucionalizados de ascensão social 
e de salvação cultural que ela concede aos indivíduos das 
diferentes classes sociais? (BOURDIEU, 1998, p. 64) 

 
 Não temos a intenção de fixar a discussão do texto no 
espectro da luta de classes, mas a trouxemos como exemplo de 
um viés de constituição de representações de identidade 
pessoal e coletiva comuns a nossa sociedade. Tais 
representações se relacionam ao entendimento de gestão ao 
considerarmos a impossibilidade de pessoas rotuladas como 
pertencentes a determinadas classes sociais, como incapazes de 
participar de determinadas posições e decisões em situações de 
gestão. Nesses casos, estas pessoas permanecem condicionadas 
a se conformar com os efeitos das decisões tomadas de maneiras 
escusas ou arbitrárias por indivíduos ou grupo de indivíduos. 
Situação de nebulosidade e obscurantismo que mais uma vez 
podemos ver não serem pertinentes ao contexto democrático:  
 

De acordo com Bobbio, a contribuição que a democracia 
pode dar efetivamente à superação das condições sociais 
é a transparência do poder, elemento este que estará 
presente em qualquer conceito que se tenha de 
democracia (BOBBIO, 2000, p. 21 apud SOUZA, 2009, P. 
129). 

 
 Podemos ainda ampliar o debate sobre a confusão 
existente entre o conceito/discurso e os mecanismos/exercícios 
cotidianos no ambiente escolar sobre democracia, extrapolando 
o discurso de luta de classes e nos referindo, por exemplo, ao 
direito a individualidade, muitas vezes negado no espaço 
escolar em favor do discurso coletivo da democracia. Frente a 
isso, podemos pensar que 
 

a luta contra os estereótipos e os processos 
discriminatórios, assim como a defesa da igualdade de 
oportunidades e o respeito às diferenças não é um 
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movimento simples, pois os mesmos argumentos 
desenvolvidos para defender relações mais justas, 
dependendo do contexto e do jogo político em que se 
inserem, podem ser ressignificadas para legitimar 
processos de sujeição e exclusão (FLEURI, 2002, p. 3). 

 
 Talvez a essa altura da leitura você esteja se 
perguntando: É possível que estejamos vivendo uma grande 
farsa? Que a escola nos engane? Que os professores ao invés de 
nos formarem, eles nos deformem?  Que a educação ao invés de 
libertar, aprisione? Mais do que responder a estas perguntas, 
este texto, conforme já viemos discutindo desde o início, tem a 
intenção de provocar a construção de representações a partir da 
subjetividade. Pensando nisso, continuamos a apresentar aqui 
parte de um estudo já elaborado por Aguiar (2020) como uma 
possibilidade de provocar a construção de outra representação. 
Para que isso seja possível, pensamos que seja necessário 
reforçar que estamos discutindo parte dos elementos 
constitutivos de um tema, sendo pertinente em outros 
momentos que outros agentes e outras instituições públicas 
sejam provocadas a respeito. 
 Ao colocarmos neste contexto a escola como um espaço 
estratégico de constituição e/ou normalização de sujeitos e suas 
relações, parece ser convenientes que nesse ambiente que 
busca o desenvolvimento da gestão democrática busquemos 
constituir redes e parcerias entre os diferentes membros das 
comunidades escolares a fim de potencializemos o alcance das 
decisões e ações ali nascidas, concretizando assim uma dupla 
função de assegurar direitos e deveres, a quem couber 
respectivamente cada uma delas. Sobre essa dupla função, é 
possível entender que  
 

tanto quanto um direito, a educação é definida, em nosso 
ordenamento jurídico, como dever: direito do cidadão – 
dever do Estado. Do direito nascem prerrogativas 
próprias das pessoas em virtude das quais elas passam a 
gozar de algo que lhes pertence como tal. Do dever 
nascem obrigações que devem respeitadas tanto da 
parte de quem tem a responsabilidade de efetivar o 
direito como o Estado e seus representantes, quanto da 
parte de outros sujeitos implicados nessas obrigações. Se 
a vida em sociedade se torna impossível sem o direito, se 
o direito implica em um titular do mesmo, há, ao mesmo 
tempo, um objeto do direito que deve ser protegido 
inclusive por meio da lei. (CURY, 2007, p. 484) 

 
 Atendendo ao ordenamento jurídico e para que 
possamos pensar em estreitar relações pelo diálogo da 
coletividade, parte constituinte da democracia, é imprescindível 



56 
 

pensarmos também na participação desses sujeitos. Mais 
especificamente no que será compreendido como participação, 
quais serão os mecanismos para participar, como organizar essa 
participação e quais as condições e informações que as pessoas 
dispõem para participar não só das tomadas de decisões, mas 
do cotidiano e nos demais encaminhamentos democráticos. 
Como muito bem ressalva Souza: 
 

[...] se tomamos o conceito de gestão democrática há 
pouco mencionado, veremos que a gestão (da escola) 
pública é mais do que tomar decisões. Implica identificar 
problemas, acompanhar ações, controlar e fiscalizar, 
avaliar resultados. Se se trata de democratizar a gestão 
(da escola) pública, e isso pressupõe a ampliação da 
participação das pessoas nessa gestão, isso significa que 
a participação não pode se resumir aos processos de 
tomada de decisões. Nesse sentido, a participação 
democrática pressupõe uma ação reguladora, 
fiscalizadora, avaliadora, além de decisória sobre os 
rumos da vida política e social das instituições 
(escolares) e da sociedade. Mas a participação só é 
efetiva quando as pessoas que são chamadas a participar 
são colocadas em condições adequadas para tal 
(BOBBIO, 2000), pois não parece possível um sujeito 
participante avaliar o trabalho desenvolvido na escola se 
não tem acesso às informações que lhe permitam 
produzir tal avaliação. (SOUZA, 2009, p. 135) 
 

 Cabe salientar que mesmo com a escolha do dirigente, 
através da votação e da maioria ponderada, o gestor atua na 
tentativa de democratizar as ações nas escolas. Porém, 
simplesmente considerar o uso do voto da maioria para tomada 
de decisões não pressupõe a democracia, uma vez que a maioria 
pode, ao perceber que faz uso do poder, adotar como prática 
justificar ações autoritárias e excludentes utilizando-se "da 
maioria" como argumento, sem se preocupar em estabelecer o 
diálogo entre todas as partes, incluindo as diferentes vozes para 
garantir o exercício democrático do debate e da construção 
coletiva para o bem comum. Diante deste cenário,  
 

a gestão democrática é aqui compreendida, então, como 
um processo político no qual as pessoas que atuam 
na/sobre a escola identificam problemas, discutem, 
deliberam e planejam, encaminham, acompanham, 
controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao 
desenvolvimento da própria escola na busca da solução 
daqueles problemas. Esse processo, sustentado no 
diálogo, na alteridade e no reconhecimento às 
especificidades técnicas das diversas funções presentes 
na escola, tem como base a participação efetiva de todos 
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os segmentos da comunidade escolar, o respeito às 
normas coletivamente construídas para os processos de 
tomada de decisões e a garantia de amplo acesso às 
informações aos sujeitos da escola. (SOUZA, 2009, p. 
125)  

 
 O exercício do diálogo e tomada de decisões coletivas em 
ambiente escolar, a urgência de resolução de problemas, ou 
ainda a necessidade de decisões específicas que precisam ser 
encaminhadas e votadas, não dão conta de caracterizar uma 
gestão como democrática. Precisamos ficar atentos ao que 
Adorno (1998, p. 85) chama de “supremacia cega de todos os 
coletivos”. Esse exercício deve acontecer periodicamente 
dentro da sala de aula, sendo ensinado e construído através de 
ações democráticas. Para vivermos em um ambiente 
cotidianamente democrático, é preciso que esse exercício seja 
constante e sempre que necessário esses mecanismos sejam 
utilizados para algo específico. Frente a tais argumentos, 
entendemos que é importante tomar como ponto de reflexão a 
necessidade da prática pedagógica do professor ser alicerçada 
em ações democráticas e com o objetivo de ensinar a 
conceituação e mecanismos democráticos, a partir de:  
 

[...] uma perspectiva conceptual que focaliza 
intervenções democraticamente referenciadas, 
exercidas por actores educativos e consubstanciadas em 
acções de (auto)governo; acções que não apenas se 
revelam enquanto decisões político-administrativas 
tomadas a partir de contextos organizacionais e de 
estruturas de poder de decisão, mas que também 
interferem na construção e recriação dessas estruturas e 
de formas mais democráticas de exercer os poderes 
educativos no sistema escolar, na escola, na sala de aula, 
etc. (LIMA 2000, p. 19 apud SOUZA 2009, p. 126) 

 
Esses papéis que a escola e consequentemente seus 

atores desempenham tanto no cenário social quanto escolar, 
são extremamente complexos e acabam por escorregar entre 
um espaço de mobilização e modificação das questões sociais. 
Ao mesmo tempo em que tem a função de garantir a organização 
dos preceitos hegemônicos na mesma sociedade, devem 
garantir a experimentação e melhoria do processo político e 
seus mecanismos de maneira impositiva, pois essa é uma de 
suas funções, não cabendo à escola decidir se deve ou não, 
apenas fomentar a política. 

 
É possível afirmar que, tendo em vista o momento de 
transição entre esses dois enfoques, a escola se defronta 
muitas vezes, ainda, com um sistema contraditório em 
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que as forças de tutela ainda se fazem presentes, ao 
mesmo tempo em que os espaços de abertura são 
criados, e a escola é instigada a assumir ações para as 
quais ainda não desenvolveu a competência necessária. 
(LÜCK, 2000, p. 14-15) 

 
 Para que possamos garantir que a mudança de 
paradigma sob a gestão escolar democrática não esteja só no 
campo das ideias, mas também no campo da ação, e assim 
acompanhar o mundo atual onde as modificações se dão 
rapidamente e de forma palpável, devemos fomentar 
pressupostos que vão orientar as práticas cotidianas no 
ambiente escolar. Tais práticas, conforme apresentados por 
Lück (2000), e apresentadas na citação acima, nos sinalizam 
alguns caminhos possíveis a percorrermos, considerando 
sempre aquilo que a autora reforça: "as especificidades da 
comunidade e a diversidade de seus integrantes" (p. 15): Para 
tanto, devemos estar atentos ao que segue: 
 

- A realidade é global, sendo que tudo está relacionado a 
tudo, direta ou indiretamente, estabelecendo uma rede 
de fatos, circunstâncias e situações, intimamente 
interligadas. 
- A realidade é dinâmica, sendo construída socialmente, 
pela forma como as pessoas pensam, agem e interagem. 
- O ambiente social e comportamento humano são 
dinâmicos e por isso imprevisíveis, podendo ser 
coordenados e orientados e não plenamente 
controlados. O controle cerceia, a orientação impulsiona. 
- Incerteza, ambigüidade, contradições, tensão, conflito e 
crise são vistos como elementos naturais de qualquer 
processo social e como condições e oportunidades de 
crescimento e transformação. 
- A busca de realização e sucesso corresponde a um 
processo e não a uma meta. Não tem limites e gera novos 
sucessos e realizações que devem, no entanto, ser 
continuamente buscados pela ação empreendedora. 
- A responsabilidade maior do dirigente é a articulação 
sinérgica do talento, competência e energia humana, pela 
mobilização contínua para promover uma cultura 
organizacional orientada para resultados e 
desenvolvimento. 
- Boas experiências realizadas em outros contextos 
servem apenas como referência e não como modelos, não 
podendo ser transferidas, tendo em vista a peculiaridade 
de cada ambiente organizacional. 
- As organizações têm vida, desenvolvendo e realizando 
seus objetivos, apenas mediante a participação conjunta 
de seus profissionais e usuários, de modo sinérgico. 
- A melhor maneira de realizar a gestão de uma 
organização é a de estabelecer a sinergia, mediante a 
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formação de equipe atuante, levando em consideração o 
seu ambiente cultural. 
- O talento e energia humanos associados são os 
melhores e mais poderosos recursos para mover uma 
organização e transformá-la. (LÜCK, 2000, p. 15) 
 

 A partir da consolidação desses pressupostos 
poderemos ampliar o conjunto daqueles que estão no ambiente 
escolar, não só como elementos decorativos, mas como aqueles 
que constroem, desconstroem e reconstroem dinamicamente 
suas relações, a partir de suas respectivas individualidades e 
subjetividades. Diante de tal constatação, de que são as relações 
que possibilitam a construção e a reconstrução das práticas que 
fazem da escola um lugar de participação e construção, 
seguiremos nosso texto apontado um importante elemento que 
envolve as relações humanas e suas individualidades: o poder e 
sua circulação como possibilidade de garantia de direitos e 
deveres.  
 
PODER - CONSTRUÇÃO, EXERCÍCIO E RELAÇÕES SOCIAIS 
 

 Retomando a Constituição Federal do Brasil (1988), já 
em seu primeiro artigo, no parágrafo primeiro, percebemos um 
entendimento que pode ser adotado sobre o exercício do poder: 
"todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição". Novamente percebemos uma relação jurídica 
sendo apontada, não nos causando nenhuma dúvidas, sobre a 
fonte/princípio do poder, sendo do povo, mas para o seu 
exercício são apresentadas duas opções e ainda de maneira 
excludente, sendo uma OU outra. 
 Aguiar (2011) escreve sobre o cuidado que deve-se ter 
ao interpretar que o poder do povo seria transferido a alguém 
ou a algum grupo, sendo então autorizados a controlá-lo e usá-
lo. Tal interpretação se faz equivocadamente, pois o poder é algo 
que se encontra em toda a parte, nas relações e nos modos que 
regulam o comportamento das pessoas, não sendo mais 
compreendido como algo fixo que parte de um centro, nem 
tampouco algo externo que possa ser tomado. 
 

O poder só existe nas relações sociais e age para que 
aquele que a ele se submete o compreenda como natural, 
necessário e definidor de situações e sentidos. O poder 
está articulado ao saber, pois o saber está imbricado no 
modo como é regulado o comportamento daqueles que 
se encontram submetidos ao poder. (AGUIAR, 2011, 
p.83) 
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 Buscar o entendimento de que o poder está presente nas 
relações, sendo constituinte e constituído por aqueles que se 
relacionam, incluindo aqueles por nós eleitos, é fundamental 
para que compreendamos como se dão os processos históricos 
de construção e utilização de mecanismos de normalização, 
submissão, regramento impositivo utilizados nos espaços 
institucionais, para nós especificamente o espaço escolar, que 
não está descolado do contexto maior sócio-político. 
 

O crescimento de uma economia capitalista fez apelo à 
modalidade específica do poder disciplinar, cujos 
processos de submissão das forças e dos corpos, cuja 
anatomia política, em uma palavra, podem ser postos em 
funcionamento através de regimes políticos, de 
aparelhos ou de instituições muito diversas (FOUCAULT, 
2004, p. 182). 

 
 Também com a intenção de nos mantermos em alerta,  é 
preciso estarmos atentos que  mesmo sob o discurso do 
atendimento ao regramento jurídico e processo democrático, do 
acolhimento, da inclusão e tantos outros presentes no cotidiano 
das instituições escolares e vocabulários dos envolvidos, o que 
pode ocorrer é o uso dessa representação discursiva para 
consolidar práticas discretas de poder impositivas. Sobre isso, 
Foucault (2004, p. 143) aponta que "o sucesso do poder 
disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: 
o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação 
num procedimento que lhe é específico, o exame".  
 Interessante então, acompanharmos como as sansões 
normalizadoras discretamente são disseminadas e se 
perpetuam no tempo. De acordo com Cury (2007, p.484/485) 
"As precárias condições de existência social, os preconceitos, a 
discriminação racial e a opção por outras prioridades fazem 
com que tenhamos uma herança pesada de séculos a ser 
superada". Mesmo sendo sabedores através do que vemos na 
história desses séculos passados e ainda história recente sobre 
os mecanismos de controle social autoritários, centralizadores 
e que fragmentam para diluir forças contrárias, causando 
prejuízos enormes a sociedade, estagnada com suas instituições 
sociais fracassadas do ponto de vista de auxílio ao 
desenvolvimento do indivíduo, ainda temos representatividade 
desses modelos sendo veiculados e promovidos como benéficos 
e que tentam minimizar a importância da interatividade e 
participação ativa nos processos sociais. 
 A gestão escolar, enquanto um espaço de exercício do 
poder pode ser compreendida, como um exercício de ações 
coletivas, fundamentalmente políticas, em que sempre teremos 
disputa de poder. Neste mesmo espaço, as relações tenderão 



61 
 

para núcleos de hegemonia, através de tentativas de 
disciplinamento ou de resistência, mesmo quando essas ações 
forem pautadas pela base legal da gestão democrática. Tais 
argumentos e constatações nos mostram o quanto se faz 
imperativo discutirmos tal compreensão, para que seja possível 
pensar m estratégias de como efetivar mecanismos de 
circulação de poder na gestão democrática em meio a tantas 
representações. Frente a isso, é importante entender que  
 

a atribuição da disputa pela validação de significados, 
saber-poder, nas relações sociais, indica que o poder está 
nas relações entre todas as identidades presentes nas 
aulas – as étnicas, de gênero, sexualidade, idade, locais de 
moradia, níveis de habilidades motoras, aptidão física, 
estéticas corporais e outras. Recaindo sob o (a) professor 
(a), nos diversos espaços escolares, desvelar os 
dispositivos que validam certos conhecimentos e, por 
conta disso, constroem determinadas e difusas relações 
de opressão, discutindo possíveis formas de 
democratizar o poder. (AGUIAR, 2011, p.84) 
 

  A ideia de poder ou do exercício do poder no ambiente 
escolar, pode estar estreitamente ligada à capacidade de 
gerenciar e organizar ações coletivas em prol de benefícios 
comuns e/ou individuais, porém, tais benefícios não devem 
provocar prejuízo a outros. Através do diálogo e da 
transparência, e não da efetivação de comandos em que as 
pessoas, aquelas consideradas sem poder, como os alunos, ficam 
subjugados a ordenamentos, por vezes, intransigentes e 
autoritários, dos professores17, e vistos como os transgressores 
do processo de disciplinamento e de exercício do poder, são 
punidos. Reforçamos que é preciso nestas situações, a 
compreensão de que “os procedimentos do poder disciplinar 
vão tentando interiorizar nos indivíduos, apelando para a 
consciência, traços que eles não possuem, vão fabricando neles 
diferenças que os fazem reconhecíveis, para agrupá-los ou para 
separá-los – para manejá-los.” (BELTRÃO, 2000, p. 44), ou seja, 
o poder se exerce através do convencimento, de uma ação que 
parte do corpo para chegar à conduta e não simplesmente pela 
punição.  
 Outro elemento que devemos ficar atentos quando 
analisamos as relações de poder no discurso democrático 
escolar, é o entendimento de que a democracia partiria de uma 

 
17 A relação professor aluno aqui é tomada como exemplo. Poderíamos 
ter usado outros atores que se relacionam no interior da escola, porém 
entendemos que esta relação se encaixa de forma mais adequada a 
discussão que estamos realizando. 
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perspectiva da política do indivíduo, de alguém para e pelo 
povo, como um representante individual. Porém, consideramos 
que tenha sido possível perceber através deste texto, que a 
política de grupo, através da qual grupos conseguem eleger 
aqueles que irão os representar coletivamente e não 
individualmente, nos posicionam em uma linha muito tênue, 
que divide o entendimento de uma democracia para vencer 
"oligarquias" e de uma democracia que acaba por ser fundada 
para consumar o poder e o interesse de outros grupos 
normalizadores com suas agendas também excludentes, porém, 
composta de outros elementos. Sendo assim, 
 

[...] a normalização é um dos processos mais sutis pelos 
quais o poder se manifesta no campo da identidade e da 
diferença [...] A força da identidade normal é tal que ela 
nem sequer é vista como uma identidade, mas 
simplesmente como A identidade (SILVA, 2000, p. 83). 
Grifo nosso. 

 
 Diante disso, consideramos fundamental destacar a 
necessidade do exercício do diálogo em que pessoas ou grupos 
de pessoas discutem, discordam e constroem estratégias a 
partir de perspectivas claras às condições coletivas, não se 
tratando de uma disputa individual ou coletiva para o exercício 
do poder e para imposições futuras. Esse talvez seja o mais claro 
mecanismo político da gestão democrática em ambiente escolar, 
o diálogo para e com a coletividade, considerando que onde 
existem pessoas, existirão representações e relações de poder, 
e com isso a necessidade da negociação. 
 A negociação não está somente em práticas de diálogos 
falados ou escritos, ela está nos gestos, nos conteúdos de uma 
aula, e também, como propõe Bhabha (2007), em uma série de 
dispositivos presentes nos discursos, nas leis, na arquitetura, no 
currículo escolar, família, Igreja, enunciados científicos, entre 
outros, que determinam o modo como são definidos os 
significados, a partir de nossas representações culturais. 
 Portanto, os sujeitos freqüentadores dos espaços 
escolares, sujeitos que se relacionam e que são ao mesmo tempo 
formados e formadores, de e pelos mecanismos da gestão 
escolar, pretensamente democrática, agem de acordo com a 
complexidade do contexto sócio-histórico e dos sistemas 
simbólicos nos quais estão inseridos. Reconhecendo isso, passa 
a ser urgente e necessário subsidiarmos nossos apontamentos 
nos meios onde a luta pela significação é constante, cambiante, 
híbrida e necessária, de onde os sujeitos constroem e 
reconstroem seus significados e subjetividades, colocam e são 
colocados em determinadas posições nas relações de poder. 
Ainda sobre essa questão, consideramos importante valer-nos 
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das reflexões de Stuart Hall (1997; 2003; 2006) que aponta o 
fato de que na atualidade as relações de poder entre os grupos 
que determinavam as normas sociais vigentes, são os mesmos 
grupos que também as desestabilizaram. Ou seja, o poder flutua, 
ocupa diferentes posições entre os sujeitos que se relacionam e 
exatamente por isso, faz com que o diálogo coletivo seja 
fundamental para o exercício de uma gestão democrática na 
escola pública. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao nos pautarmos pela democracia como uma condição 
para a vida em sociedade, prevista desde a Constituição Federal 
1988 e a escolarização como um direito do cidadão e um dever 
do Estado, pudemos observar ao longo das argumentações 
construídas neste texto, que a escola é, desde sua criação um 
espaço que pode servir a formação ou formatação. Uma 
formatação que parte da necessidade de disciplinamento dos 
corpos das crianças pequenas, até a formação profissional dos 
jovens e adultos em cursos técnicos e superiores. Entendendo-a 
como este espaço de formação/formatação constante e com a 
responsabilidade de formar os cidadãos autônomos e livres 
idealizados desde a Constituição Federal e passando pelos 
Projetos Políticos Pedagógicos das escolas. Além disso, tais 
sujeitos devem ser capazes de transformar a sociedade em que 
vivem, resistindo aos mecanismos de formatação/deformação. 
 Diante de tamanha responsabilidade, a escola necessita 
buscar mecanismos que possam a auxiliá-la a colocar em 
funcionamento tal projeto. É necessário formar os sujeitos, dar 
a todos a mesma forma e as mesmas condições de viver fora 
dela, tornando-se necessário discutir, uma padronização e o 
disciplinamento dos sujeitos e dos saberes que fazem parte do 
seu contexto. Questionando a instituição do padrão de 
normalidade, considerado como o modelo ideal de saída deste 
sujeito. É para esse modelo conhecedor e questionador que 
devem se voltar os esforços do processo de escolarização, 
representados neste caso pelas decisões e escolhas que estão 
sob a responsabilidade de uma gestão democrática, que devem 
– ou pelo menos deveriam – ser tomadas coletivamente por 
todos na escola. 

Porém, o que percebemos se estabelecer no interior das 
escolas, na maioria dos casos, é o fomento por jogos de poder 
que mais parecem campos de lutas desiguais. Dizemos isso, 
tendo em vista que no espaço da escola, o exercício do poder 
disciplinar, tem como objetivo o controle dos corpos dos 
sujeitos, sejam eles alunos ou professores, para que dessa forma 
suas ações e práticas pedagógicas sejam igualmente 
disciplinadas. Ao controlar as ações dos alunos através das 
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práticas pedagógicas os professores, torna-se possível fazer 
funcionar ideias, estratégias e experiência educativas que não 
representam as necessidades daquela comunidade escolar ou 
então daqueles alunos. Faz sim, com que em muitos momentos 
a escola perca de vista seus objetivos e seu caráter de direito 
humano, passando a ser mais uma estratégia de normalização 
em massa. 
 Diante disso, cabe a nós nos mantermos em uma posição 
de resistência, estimulando o diálogo na escola, as tomadas de 
decisões coletivamente, buscando resgatar o papel de 
coletividade da escola e contribuindo para a formação de uma 
sociedade melhor, mais justa e com mais equidade. 
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ASPECTOS SOCIAIS DA CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA E NO MUNICÍPIO 
DE CAMPO GRANDE-MS: RELAÇÕES DE 
PODER E SABER DE SEUS ENUNCIADOS 

 
Luís Eduardo Moraes Sinésio 

 
[...] A parte crítica da análise liga-se aos sistemas de 

recobrimento do discurso; procura detectar, destacar 
esses princípios de ordenamento, de exclusão, de 
rarefação do discurso. (FOUCAULT, 1996, p.69.) 

 
Introdução 
  
 Este artigo teve como objetivo analisar aspectos sociais 
da carreira do magistério no cenário da educação brasileira e no 
município de Campo Grande-MS, descreve de forma densa, 
como o discurso das Instituições ligadas à educação e ao 
trabalho utilizando como pressupostos metodológicos os 
estudos de Michel Foucault e o seu sistema de pensamento. 
Durante algum tempo procurava compreender os mecanismos 
de controle utilizados no campo das políticas de educação que 
evidenciassem formas de controle dos sujeitos com relação a 
carreira do magistério. Sendo assim, o livro educação, poder e 
sociedade se enquadra nessa temática, trazendo algumas 
reflexões de como o poder estabelece relações de submissão e 
de controle social, em relação a carreira do magistério e os 
sujeitos envolvidos, os professores. 
 Para este cenário, foram colocados em evidência os 
aspectos sociais e históricos da carreira do magistério na 
educação brasileira, suas características e seus discursos, 
explicitando elementos dos dispositivos específicos (técnicas e 
táticas) do poder e do saber no campo dos discursos 
(enunciados), em um exercício de contextos em busca das 
especificidades.  
 Ao apresentar os resultados das pesquisas sobre a 
desistência da carreira do magistério, no sentido de 
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proporcionar uma melhor visibilidade e atingir os objetivos 
deste estudo, por meio de alguns princípios arqueogenealógicos 
da investigação, e, como procedimento metodológico, 
descrevemos o discurso dos sujeitos. Em seguida, o conjunto de 
enunciados foi revelado nos processos históricos e, por fim, 
dialogamos com a base epistemológica de Foucault.  
 Os discursos explicitados nos documentos oficiais,por 
sua vez, retratam questões da educação brasileira, expressos na 
sociedade e, especificamente, na educação escolar, pois os 
desafios são muitos: avançar principalmente na aprendizagem 
de conceitos elementares – matemáticos e linguísticos para que 
os sujeitos (alunos) possam adquirir um mínimo de 
conhecimento sobre a compreensão dos fenômenos da vida em 
sociedade. Nesse sentido, entende-se que a educação abrange 
conceitos mais amplos: não se concentra apenas na escola, pois 
a formação dos sujeitos se inicia na família e em outros locais de 
convivência social (igreja, grupos de convivência e outros). As 
relações da sociedade estão sempre envolvidas em discursos de 
ordem econômica, política e ética.  
 Nesse campo de verdades legitimadas na sociedade, os 
professores passam a ser discurso-objeto no exercício do poder 
e nos campos de possibilidades e condutas na formação do 
cenário da carreira do magistério, que se encontra em 
desprestígio social e passa por reformulações, sentidos e 
significados extraídos do campo da sociedade.  
 Como discurso-objeto, os sujeitos (professores) são 
submetidos a precárias condições de trabalho, pois, além de 
ensinar, passam a assumir funções que não são de sua 
atribuição, por exemplo, educar no sentido de normalizar o 
sujeito e controlar a sua conduta em ambiente escolar.  Isto tem 
ocasionado um desgaste psíquico e, em consequência, tem 
deslocado os docentes para fora de sua principal função, a de 
conduzir o ensino, porque entram constantemente com 
atestados médicos. Alguns são readaptados, isto é, lotados em 
cargos administrativos em outros setores da escola e/ou do 
órgão central (SEMED), quando são avaliados pela junta médica 
(órgão da saúde dos servidores da prefeitura) e, por 
apresentaram um quadro de doenças, são considerados inaptos 
ao exercício de sala de aula (LEÃO, 2013). 
 Este fato é identificado nas produções de pesquisa sobre 
essa temática e em noticiários na mídia, vejamos em seguida um 
discurso que retrata a realidade de alguns professores: 
 O Jornal Correio do Estado (2012a, p.5), de MS, veiculou 
a seguinte notícia (enunciado): “Aluno fere professor em sala da 
aula: estudante desferiu golpes de faca, após educador ter 
pedido que a namorada do rapaz entrasse para assistir à aula”. 
A violência tem sido uma questão cotidiana em algumas escolas 
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públicas. “Fico preocupado e triste com o futuro dos jovens”, 
enfatiza o professor em seu relato.  
 Outro enunciado que abrange essa formação discursiva 
foi vinculado no Jornal Correio do Estado (2012b), que trata das 
condições dos professores no Estado de Mato Grosso do Sul. Os 
dados extraídos são da Federação dos Trabalhadores em 
Educação do Mato Grosso do Sul (FETEMS): dos 19 mil 
professores concursados, ao menos três mil (o que corresponde 
a 15,8%) estão afastados das salas de aula. Para o presidente da 
entidade, Roberto Botarelli, “[...] a partir de maio cresce o 
número de atestados médicos, e isso por uma só causa: a 
sobrecarga das atividades” (JORNAL CORREIO DO ESTADO, 
2012b, p. 7). 
 Ainda nessa matéria, há o desabafo de um docente 
afastado da sala de aula e que está readaptado na biblioteca: 
“Hoje vivo aqui, encostado, ninguém enxerga que sou também 
professor, sofro rejeição até pelos colegas. Entro e saio (da 
biblioteca) e ninguém nota” (JORNAL CORREIO DO ESTADO, 
2012b, p. 7). Mecanismos de exclusão, de seletividade social, de 
posições do sujeito, do esfacelamento de normalização e 
controle perfazem as análises discursivas do ritual dessa 
confissão. Esse discurso referência o esfacelamento do sujeito 
potencializando o seu próprio fracasso. 
 Identificamos que esse fenômeno discursivo não é 
exclusivo do Estado de Mato Grosso do Sul, funciona como uma 
maquinaria e sempre em rede, identificada também em outros 
locais do território brasileiro. É o que mostram dados obtidos 
da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, um 
encarte extraído da Rede Estadual de Ensino (RIO DE JANEIRO, 
2009), o qual aponta que a Rede perde quatro professores por 
dia, e o baixo salário seria o motivo das desistências. Segundo a 
Secretaria, a exoneração pode apresentar duas situações: ou o 
professor está realmente deixando a Rede ou foi aprovado em 
um novo concurso.  
 Ressalta-se que, nesta pesquisa, o resultado das 
entrevistas semiestruturadas sinalizou um conjunto de 
enunciados (discursos) e suas subjetividades e interfaces com 
as práticas culturais dos sujeitos entrevistados. Assim, nesse 
cenário, analisaram-se os discursos, recusando explicações 
unívocas, as fáceis interpretações e igualmente a busca 
insistente do sentido último ou do sentido oculto das coisas, 
com práticas bastante comuns quando se fala em fazer o estudo 
de um discurso. Para Foucault, os discursos são elementos 
contidos nas práticas sociais, nas relações entre o que foi dito e 
o não dito. Isso significa que é preciso trabalhar arduamente 
com o próprio discurso, deixando-o aparecer na complexidade 
que é inerente a ele.  
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 Para Foucault (2009), é preciso ficar (ou tentar ficar) 
simplesmente no nível de existência das palavras, das coisas 
ditas. Para chegar a isso é preciso tentar desprender-se de um 
longo e eficaz aprendizado que ainda nos faz olhar os discursos 
apenas como um conjunto de signos, como significantes que se 
referem a determinados conteúdos, carregando tal ou qual 
significado, quase sempre oculto, dissimulado, distorcido, 
intencionalmente deturpado, cheio de reais intenções, 
conteúdos e representações, escondidos nos e pelos textos, não 
imediatamente visíveis.  
 Chamaremos enunciado à modalidade de existência 
própria desse conjunto de signos: “modalidade de que lhe 
permite ser algo diferente de uma série de traços, algo diferente 
de uma sucessão de marcas em uma substância, algo diferente 
de um objeto qualquer fabricado por um ser humano; [...]” 
(FOUCAULT, 2007a, p.121-122). Daí um paradoxo: ela não tenta 
contornar as performances verbais para descobrir, atrás dela, ou 
sob sua superfície aparente, um elemento oculto, um sentido 
secreto que nelas se esconde, ou por meio delas aparece sem 
dizê-lo: e, entretanto o enunciado não é imediatamente visível; 
não se apresenta de forma tão manifesta quanto uma estrutura 
gramatical ou lógica (mesmo se esta não estiver inteiramente 
clara, mesmo se for muito difícil de elucidar). O enunciado é, “ao 
mesmo tempo, não visível e não oculto” (FOUCAULT, 2007a, 
p.123-124 ).  
 Como enunciado, a educação difundida no seu amplo 
conceito de formação humana produz e induz verdades sobre as 
vidas dos sujeitos envolvidos no campo discursivo. Com o 
objetivo de atender às necessidades políticas e sociais de cada 
período histórico, a educação torna-se um dos maiores 
instrumentos do poder do discurso na sociedade.  
 Em suma, “[...] pode-se supor que há, muito 
regularmente nas sociedades, uma espécie de desnivelamento 
entre discursos: os discursos que “se dizem” no decorrer dos 
dias e das trocas, e que passam com o ato mesmo que os 
pronunciou; e os discursos que estão na origem de certos 
números de atos novos de fala que os retomam, os transformam 
ou falam deles, ou seja, os discursos que, indefinidamente, para 
além de sua formulação, são ditos permanecem ditos e estão 
ainda por dizer.” (FOUCAULT, 2009, p.22, grifo do autor).  
 Foucault (2009), nesse trecho do seu pensamento, 
chama a atenção ao processo discursivo, extraindo de cada 
discurso um conjunto de signos que designaram coisas, um 
conjunto de frases que, de alguma maneira, permitiu evidenciar 
o saber e o seu posicionamento perante a verdade estabelecida 
e legitimada no campo social. 
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 A compreensão de Foucault sobre o interdito é que se 
encontra contido, porém não se expressa em novos enunciados: 
“O novo não está no que é dito, mas no acontecimento a sua 
volta” (FOUCAULT, 2009, p 26). Assim, a descrição dos 
acontecimentos dos discursos coloca outra questão diferente: 
Como apareceu determinado enunciado e não outro em seu 
lugar? Desta forma, entende-se que o discurso anuncia um novo 
campo de objetividades e subjetividades, demarcadas pelo 
exercício do poder constituinte de novas formas de 
subjetividades.  
 Na constituição dessas subjetividades, com análise 
crítica genealógica, Foucault (2009, p. 69-70) propõe: 

 
[...]. A parte crítica da análise liga-se aos sistemas de 
recobrimento do discurso, procurar detectar esses 
princípios de ordenamento, de exclusão, de rarefação do 
discurso. Digamos, jogando com as palavras, que ela 
pratica uma desenvoltura aplicada, A parte genealógica 
da análise se detém, em contrapartida, nas séries da 
formação efetiva do discurso; procura apreendê-lo em 
seu poder de afirmação, e por aí entendo não um poder 
que se oporia ao poder de negar, mas o poder de 
constituir domínios de objetos, a propósito dos quais se 
poderia afirmar ou negar proposições verdadeiras ou 
falsas. 
 

 Assim, tudo que foi dito pode ser identificado como 
acontecimento “novo”, é o que Foucault denomina de interdito, 
um novo enunciado. Na compreensão do que estamos 
propondo, se, por exemplo, entrevistássemos novamente os 
mesmos sujeitos, outros discursos apareceriam com outros 
formatos e outras teorizações e conceitos, pois há sempre 
deslocamentos dos sujeitos, acontecimentos históricos 
diferentes e outros recortes/descontinuidades.  
 Nesse movimento arqueogenealógico é que a forma de 
análise dos discursos se manifestou, não a partir do sujeito que 
pensa, conhece e que fala, mas, ao contrário, discursos como um 
conjunto de enunciados pelos quais poderão ser determinadas 
a dispersão do professor e a descontinuidade de si mesmo. 
 Na interface da base epistemológica e na temática da 
investigação, Foucault (2009a)  tece uma crítica sobre os 
regimes de verdades dominantes, cuja formação dos discursos 
sobre a desistência do concurso para o magistério na REME 
perpassa, muitas vezes, pela questão salarial. Isto representa 
que a educação básica não oferece nenhum tipo de atratividade 
em relação à busca pelo magistério e que os que procuram a 
carreira desconhecem a função docente. 
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 O enunciado a essa análise dos discursos fez emergir os 
procedimentos internos de controle discursivo, no caso, a 
separação e a rejeição, além dos elementos estratégicos da 
trama social, pois “[...] a doutrina realiza uma dupla sujeição: dos 
sujeitos que falam aos discursos e dos discursos ao grupo, ao 
menos virtual, dos indivíduos que falam”. (FOUCAULT, 200a, p. 
43). 
 Para Foucault (2009a), o controle do discurso se dá a 
partir das condições de seu funcionamento, impondo aos 
indivíduos certos tipos de regras, de táticas e estratégias, que 
formam novas formas de saber da sua regularidade própria.  
 No campo genealógico, ao qual se refere ao sujeito, e seu 
modo existencial, Foucault (2009, p. 69) propõe: “[...] as 
descrições críticas e as descrições genealógicas devem alternar-
se, apoiar-se umas nas outras e se completarem”. Pois ao 
preferir o discurso como um instrumento do poder coloca-se da 
seguinte maneira:  

 
E compreendo melhor porque eu sentia tanta dificuldade 
em começar, há pouco. Sei bem, agora, qual era a voz que 
eu gostaria que me precedesse, me carregasse, me 
convidasse a falar e habitasse me próprio discurso. Sei o 
que havia de tão temível em tomar a palavra, pois eu a 
tomava neste lugar de onde ele não está mais para 
escutar-me. (FOUCAULT, 2009, p. 79). 
 

 Tenciona-se descrever alguns desses elementos do 
poder, a partir dos enunciados que deram corpus aos discursos, 
a fim de desvendar as relações entre as práticas discursivas e os 
poderes que as permeiam na ordem do saber. Esse 
ordenamento do saber (mecanismos operativos da verdade do 
discurso) sinaliza o conjunto de enunciados, de signos e suas 
possibilidades de existência, pois a língua e o enunciado não 
estão no mesmo nível de existência (FOUCAULT, 2002; 2007). 
 Na configuração do saber, e do ponto de vista 
metodológico, no campo da pesquisa, uma das preocupações de 
Foucault (1979) foi exatamente dar conta do exercício 
molecular do poder, isto é, de análise “[...] de exercício do poder 
sem partir do centro para a periferia, do macro para o micro” 
(FOUCAULT, 1979, p. XIII). 
 A opção pela descrição arqueogenealógica dos discursos 
opera nesse sentido, e tem, como foco, as condições 
emergenciais do saber e da verdade, mas, acima de tudo, como 
se relacionam entre si e de alguma maneira horizontal e 
emergindo de contextos históricos próprios. 
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1.1- Alguns aspectos históricos da carreira do magistério na 
educação brasileira 
 
 A educação brasileira, em sua configuração histórica, 
suscitou elementos do poder e do saber, e, por esse enfoque, 
evidenciam discursos que produziram e produzem efeitos de 
verdades e práticas sociais disciplinares, de vigilância e 
controle. São frequentemente apontados nos discursos políticos 
como um dos pilares das sociedades, de certa forma, tornando-
se “responsáveis” por possíveis mudanças no campo social e 
institucionalizados como instrumento de correlação de forças e 
no campo dos conflitos da própria sociedade.  
 Nessa perspectiva de compreender o pensamento 
foucaultiano, e suas relações com o poder, descreve-se:   

 
A esse conjunto de elementos, formados de maneira 
regular por uma prática discursiva e indispensável à 
constituição de uma ciência, apesar de não destinarem 
necessariamente a lhe dar lugar, pode-se chamar de 
saber. Um saber é aquilo de que podemos falar em uma 
prática discursiva que se encontra assim especificada: o 
domínio constituído pelos diferentes objetos que irão 
adquirir ou não um status científico (o saber da 
psiquiatria, no século XIX, não é mais a soma do que se 
acreditava fosse verdadeiro; é o conjunto das condutas, 
das singularidades, dos desvios de que se pode falar o 
discurso psiquiátrico); um saber é, também um espaço 
em que o sujeito pode tomar posição para falar dos 
objetos de que se ocupa em seu discurso [...]. 
(FOUCAULT, 2007, p. 204). 

 
Nesses cenários de correlação de forças, a escola ocupa um 

espaço significativo, pois supostamente deveria obter certo 
domínio do saber, não para atender às finalidades das 
instituições sociais, nas quais aparecem as normas e técnicas de 
controle da vida, por meio de dispositivos dos espaços – vidas 
humanas18, cujo indivíduo passa a ser um dos importantes 
efeitos do poder (FOUCAULT, 2010). 

A partir da leitura de fontes e arquivos históricos (leis, 
decretos e normas - Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 
1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, 

 
18“[...] mas como um jogo de posições possíveis para um sujeito, não 
como uma fatalidade orgânica, autônoma, fechada em si e suscetível 
de – sozinha – formar sentido, mas como um elemento em um campo 
de coexistência; não como um acontecimento passageiro ou de um 
objeto inerte, mas como uma materialidade repetível” (FOUCAULT, 
2007a, p.123). 
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de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996a), Estatuto e Plano 
de Carreira do Servidor Público do Município de Campo Grande, 
MS), pois essas relações do sujeito e objetos que são: “[...]  
estabelecidas entre instituições, processos econômicos e 
sociais, formas de comportamento, sistemas de normas, 
técnicas, tipos de classificação, modo de caracterização” 
(DREYFUS; RABINOW, 2013, p . 83). 

Ainda: “[...] como os objetos dos discursos encontram seu 
lugar na história, seu lugar e sua lei de emergência; assim, esses 
objetos estão em constante formação e transformação, são 
marcados por descontinuidade em face da historicidade que os 
ostenta” (FERNANDES, 2012, p.14) 

Essas relações não são lógicas, na medida em que 
estabelecem novos atos discursivos, utilizados em contextos 
específicos para realizar suas ações no espaço da sociedade.  

A educação, por sua vez, engajada no conceito humanístico 
ao qual se pretende, enfrenta grandes desafios de “superação”, 
dos quais, destacamos três: descentralização e universalização 
do ensino, gestão democrática e valorização do professor. 
Caracterizados como movimentos históricos da sociedade e da 
educação, esses elementos encontram-se imbricados nos 
campos das ciências do homem e seus estudos, por sua vez, 
alicerçados nos campos políticos, econômicos e sociais.  

Nesse sentido, cabe aos docentes, nas ações pedagógicas, 
atender a esses objetivos institucionais de separar, comparar, 
distribuir, avaliar e hierarquizar, tornando-se um instrumento/dispositivo 
de segregação e de seletividade social, em relação aos sujeitos, ao 
mesmo tempo em que contribui fortemente para o controle da 
vida humana, por meio de aspectos da cultura e suas 
manifestações nos espaços da escola. 

Foucault (2008), na obra Segurança, Território e População, 
propõe uma reflexão sobre as analíticas do poder que enfatizam 
uma série de técnicas no sentido de impor aos indivíduos 
formas de dominação, exploração e controle da vida.  Na mesma 
obra, analisa a gênese de um saber político voltado para o 
controle de população por meio de mecanismos de regulação 
explicitados no biopoder, conceito empregado como sendo: “[...] 
o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie 
humana, constitui suas características biológicas fundamentais 
vai poder entrar numa política, numa estratégia política, numa 
estratégia geral de poder” (FOUCAULT, 2008, p.3).  

O biopoder, portanto, é uma das configurações da 
governamentalidade que transforma a vida em objeto de poder. 
Inseridos nesses cenários, a educação brasileira, a figura do 
professor e os aspectos relacionados à sua carreira constituem 
esses instrumentos do biopoder.  
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Essas questões históricas são especializadas no campo 
social: “[...] não desempenha, pois o papel de uma figura que 
para no tempo e o congela por décadas ou séculos: ela 
determina uma regularidade própria de processos temporais” 
(FOUCAULT, 2007b, p.83). O poder opera e tem a função 
biopolítica de normalizar a vida humana, no caso o professor, 
lembrando que, em Foucault (1979, p. XVI), este não pode ser 
visto como algo negativo e/ou positivo, pois produz coisas e 
objetos, sempre com a necessidade de uma configuração no 
corpo social, seu exercício em instituições, sua relação com a 
produção da verdade, as resistências que a suscitam.  

Ainda, “[...] o poder possui uma eficácia produtiva, uma 
riqueza estratégica, uma positividade. E é justamente esse 
aspecto que explica o fato de que tem como alvo o corpo 
humano, não para supliciá-lo, mutilá-lo, mas aprimorá-lo, 
adestrá-lo” (FOUCAULT, 1979, p. XVI). O termo biopolítica 
aparece em várias das aulas e conferências do autor, pois se 
refere a: 

 
[...] essa nova tecnologia do poder, nessa biopolítica, 
nesse biopoder que está instalando? Eu lhes dizia em 
duas palavras agora há pouco: trata-se de um conjunto 
de processos como a proporção dos nascimentos e dos 
óbitos, a taxa de reprodução, de fecundidade de uma 
população, etc. São esses processos de natalidade, de 
mortalidade, de longevidade que, justamente com uma 
proporção de problemas econômicos e políticos (os 
quais não retomo agora), constituíram, acho eu, os 
primeiros objetos do saber e os primeiros alvos de 
controle dessa biopolítica. (FOUCAULT, 1999c, p. 290). 
 

Ainda: 
 
[...] trata-se de pensar a biopolítica como um conjunto de 
biopoderes ou, antes, na medida em que dizer que o 
poder investiu a vida significa igualmente que a vida é 
um poder, poder-se localizar na própria vida – isto é, 
certamente, no trabalho e na linguagem, mas também no 
corpo, nos afetos, nos desejos e na sexualidade. 
(FOUCAULT, 1979, p. 27-28). 

 
Seguindo essa linha de pensamento, como função biopolítica, 

o discurso histórico da Constituição Federal de 1988 
(BRASIL,1988) anuncia a necessidade da implantação de uma 
política pública de valorização do magistério, recentemente 
discutida nos âmbitos do Ministério da Educação e, 
posteriormente, quando da implantação do piso nacional para o 
magistério; porém, ainda longe de apontar mudanças 
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existenciais que efetivem aquelas anunciadas pelo discurso e 
ansiadas pelos professores. 

Nesse intento, alguns movimentos sociais, em 1994, por 
meio do pacto nacional pela valorização do magistério e 
“qualidade da educação”, com o apoio das principais entidades 
ligadas à educação nacional, evidenciaram um discurso que foi 
emergindo com o intuito de promover a valorização da 
educação básica em contramão aos processos de 
regulamentação e implantação efetivas das promessas políticas 
(CUNHA, 2009). 

Foucault (1979) retoma e nos contempla com esses 
elementos teóricos, pontuando a questão como objeto do 
discurso em sua tese de doutoramento: História da loucura 
(2009b). O objeto loucura, consequentemente, do sujeito louco, 
passa a ser o discurso cujo objeto oferece pistas de que se pode 
falar determinando o próprio discurso em sua aparição. Nesse 
intento, chama a atenção para identificar quais dispositivos 
técnicas e estratégias19 são constituintes dos discursos de um 
determinado objeto. 

A carreira do magistério passa a ser objeto do discurso, 
enfrentando desafios de superação que vão além dos próprios 
signos enunciativos. Não basta apenas oferecer grandes salários 
para atrair pessoas para o ensino, é necessária uma reflexão 
sobre as escolhas dos sujeitos, atendendo suas necessidades, e 
as escolhas, por sua vez, deveriam pautar-se no campo dos 
desejos e motivações intrínsecos ao próprio sujeito. Esses 
elementos descritivos podem ser identificados nos enunciados 
dos sujeitos e nas correlações das políticas de educação.  

Para Foucault (1979), o sentido da representação da 
realidade destaca que a atenção se volta ao cuidado de si, que 
propõe a necessidade de ser realizado, pelos próprios sujeitos 
(docentes), um movimento político de desassujeitamento,  isto 
é, um novo modo de vida. Essa questão é um dos pontos 
fundamentais nas pesquisas desenvolvidas por Foucault em 
relação ao sujeito, em um exercício limite de 
superação/sobrevivência.  

O discurso do “descaso” do poder público com a carreira do 
magistério vem de longas datas, um processo que enfatiza a 
questão salarial e as condições de trabalho dos profissionais, 
condições estas inadequadas para encaminhar processos de 
ensino. O professor, muitas vezes, precisa trabalhar três turnos 
para complementar a sua renda, e, nessas condições, não lhe 
sobra tempo para cuidar de si, defrontando-se com problemas 
de saúde e de qualidade de vida. Além de não cuidar de si, vai 

 
19Estratégias – certos reagrupamentos de objetos – certos tipos de 
enunciação – como se distribuem na história (FOUCAULT, 1979). 
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sendo levado a um descontentamento e desmotivação em 
relação ao trabalho, ao longo de sua vida profissional, 
abandonando sua principal função: conduzir o ensino.  

Nas análises dos depoimentos dos sujeitos, identificam-se 
aspectos da facção discursiva, pois o professor vai à escola não 
somente para ensinar, mas também tem assumido 
compromissos de caráter burocrático que não são da atribuição 
docente. De certa forma, os processos disciplinares do discurso 
apresentaram-se como objetos e arquivos que dão veracidade e 
força ao saber discursivo nesse campo de análise dos 
enunciados.  

A partir da seguinte pergunta: “Como você identifica a 
carreira do magistério no momento atual? dois aspectos 
positivos e dois negativos”.  

Vejamos alguns discursos em relação ao questionamento 
“identifique aspectos positivos da carreira do magistério” 
apontados pelos sujeitos da pesquisa: 

 
Sujeito A: “A educação é a única saída para o crescimento 
de um país.” 
Sujeitos B e D: “Valorizar a profissão com a redução da 
carga horária.” 
Sujeitos D e H: “Disponibilidade de tecnologia com o 
aumento de     informação aos alunos.” 
Sujeito E: “Contribuir com a formação das pessoas.” 
Sujeito F: “Estabilidade financeira; retorno financeiro 
melhor que no passado foi bem pior.”  
Sujeito I: “Carreira em expansão, uma preocupação 
maior com a questão salarial.” 
Sujeito J: “Equipando as escolas com psicólogos, né, com 
profissionais que possam atuar ali, né. [E ainda] [...] a 
própria merenda, né, escolar, que é...já é um incentivo 
pra criança, né, escola integral, a criança passo dia todo, 
come, dorme, né, além da educação, né, tem o aspecto 
fisiológico também. Porque a criança precisa comer, ter 
uma boa alimentação. Então eu acho que isso é muito 
positivo.” 
Sujeito K: “Está havendo uma mobilização maior não sei 
se é da    classe dos professores está tendo uma 
preocupação maior com a questão salarial” 

 
Em alguns elementos do discurso “confessados” em relação 

aos aspectos negativos da carreira do magistério, foram 
observados por incidências e por meio de palavras-chave: 7 
(46%) dos sujeitos abordaram a desvalorização social e questão 
salarial; 4 (26%) manifestaram o excesso de carga de trabalho 
com as turmas numerosas e os aspectos burocráticos 
sobressaindo em relação ao ensino; 2 (13%) pontuaram que 
existe uma dificuldade de atualização profissional, o que 
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ocasiona um desrespeito para com o professor; e 1 (6,6%), o 
Estatuto da Criança e do Adolescente é um desserviço à 
educação e os rumos da educação estão ligados apenas a 
interesses políticos.  

Apenas 1 (6,6%), do total de 15 entrevistados, não 
respondeu ao questionamento, limitando-se a falar do pouco 
tempo que tinha para se dedicar a sua profissão.  

Entretanto, o sujeito “L”, formado em Educação Física, 
afirmou que os alunos não possuem interesse em estudar e que 
os professores não têm apoio da coordenação e da direção. Os 
discursos não apresentaram uma linearidade a partir de um 
único objeto, pelo contrário, “A doutrina realiza uma dupla 
sujeição: dos sujeitos que falam aos discursos e dos discursos ao 
grupo, ao menos virtual, dos indivíduos que falam” (FOUCAULT, 
2006a, p. 43). 

Observamos que os assim chamados “candidatos a 
professores da SEMED” e que desistiram da carreira 
verbalizaram que os discursos da educação são atenuantes no 
sentido de provocar nos sujeitos uma sobrecarga de trabalho, 
principalmente nas questões burocráticas. Esses processos 
históricos do discurso amarram, de certa forma, um controle 
pastoral do Estado em relação à classe do magistério e sua 
perspectiva de carreira por meio de concursos públicos.  

Entretanto, em Foucault (1979), o poder não é algo que se 
detém e sim como algo que se exerce, pois:  

 
[...] não existe de um lado os que têm o poder e de outros 
aqueles que se encontram “alijados”. [...]. Rigorosamente 
falando, o poder não existe, existem sim “práticas ou 
relações de poder”. Essas práticas são identificadas nos 
processos históricos da gênese da educação e seus 
aparatos normativos. (FOUCAULT, 1979, p. XIV, grifos do 
autor). 

 
Nesses tencionamentos do poder, para a CNTE (2003), 

historicamente no Brasil, inúmeros movimentos sociais e 
políticos fizeram uma tentativa de explicitar um discurso que 
sustentasse a ideia de uma educação ampla, que atendesse aos 
anseios da própria sociedade, no campo das políticas 
educacionais, as questões referentes aos docentes, como 
formação, desenvolvimento profissional e valorização dos 
trabalhadores em educação (docentes). Porém, nas últimas 
décadas, tais questões têm tido maior ênfase no cenário 
educacional brasileiro. Considerando a legislação vigente e a 
necessidade de emergenciar esses discursos, é necessária a 
efetivação prática de uma política nacional para a formação e 
valorização da carreira do magistério (CNTE, 2003). 
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A CNTE (2008) identifica que as atividades docentes estão 
sempre correlacionadas aos fenômenos do fracasso escolar, à 
situação precária em que os docentes estão submetidos, e aos 
condicionantes da ação docente nas escolas brasileiras: a baixa 
escolarização dos docentes que atuam na educação básica 
reflete também na desqualificação social da carreira do 
magistério. 

No documento publicado pela CNTE (2012), a qualidade da 
educação associa-se: 

 
[...] incondicionalmente às políticas de financiamento 
(custo aluno qualidade), de gestão democrática (nos 
sistemas e escolas), de currículo emancipador e de 
valorização profissional, pautadas pelas dimensões de 
salário digno, carreira atraente, jornada com hora-
atividade e condições de trabalho, com atenção especial 
à saúde dos/as educadores/as. 

 
A luta da CNTE por condições de trabalho e saúde dos 

profissionais da educação intensifica o debate sobre a 
valorização profissional, em especial sobre os planos de carreira 
e as políticas de colaboração entre os sistemas de ensino. Ao 
analisarmos esses discursos do ponto de vista arqueológico, não 
buscamos: “[...] estudar os regimes de verdade, quer dizer o tipo 
de relação que liga entre eles as manifestações da verdade com 
os seus procedimentos e os sujeitos que são os seus operadores, 
testemunhas e, eventualmente objetos” (FOUCAULT, 2010b, 
p.75). Notamos que: “[...] todos os regimes de verdades, sejam 
eles científicos ou não, comportam modos específicos de 
vincular, de qualquer modo constrangente, a manifestação do 
verdadeiro e o sujeito que o opera” (FOUCAULT, 2010b, p.75). 

Para a CNTE (2003, p.23), existe um quadro preocupante em 
relação ao professorado brasileiro e o seguinte discurso 
evidencia essas condições:  

 
Pesquisa do Fundo das Nações Unidas para Educação e 
Cultura (Unesco) e da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), por exemplo, 
revelou que os trabalhadores em educação do Brasil têm 
um dos piores salários entre 32 países de economia 
equivalente, o que prova que a situação de penúria dos 
educadores não é um problema, para usar palavras 
simples, de "pobreza da nossa economia", mas da falta de 
políticas públicas que insiram a educação como uma 
prioridade dentro de um projeto nacional global, acima 
de governos e além de mandatos. 

 
No primeiro momento, essas ações visam a ampliar a 

discussão sobre a temática da carreira docente, com uma série 
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de elementos inseridos no campo do discurso, que evidencia um 
processo de enfraquecimento da atividade docente, desde a sua 
formação inicial em cursos de licenciatura até a sua atuação e 
seu entendimento sobre o que é a prática docente.  

Alguns elementos que constatam esse enfraquecimento 
podem ser dissecados para a análise dos cursos de licenciatura 
e suas reflexões: cursos de dois anos, cursos a distância e 
aqueles sem as devidas ponderações sobre as questões 
didáticas, metodológicas e sociais necessárias para o preparo de 
um bom profissional da educação. 

Observa-se em Foucault (2007a, p.125) que: 
 

[...] a todas essas modalidades diversas do não dito que 
podem ser demarcadas sobre o campo enunciativo, é 
necessário, sem dúvida, acrescentar uma ausência que ao 
invés de ser interior, seria correlativa a esse campo e 
teria um papel na determinação de sua própria 
existência.  

 
A diversidade social é um desses elementos a ser 

considerado, enquanto objeto do discurso; essa temática social 
também não é discutida no âmbito da formação acadêmica, o 
que provoca momentos traumáticos ao professor que tem que 
atender a todos os alunos e seus processos de aprendizagem, 
sem um preparo adequado. Foucault (2007b, p. 25) 
complementa que “[...] pode haver-se sem dúvida, sempre há -, 
nas condições de emergência dos enunciados, exclusões, limites 
ou lacunas que delineiam seu referencial”.  Osório conclui essa 
questão ao afirmar que  

 
Há graus diferentes dessas possibilidades em cada 
pessoa, com ou sem deficiência, e é preciso reconhecê-las 
e dar a cada uma delas o tratamento necessário para a 
sua transgressão, cabendo à escola organizar situações 
de aprendizagem, a partir das necessidades pessoais e 
interesses de seus alunos, propiciando a continuidade 
dos estudos e sua terminalidade. Reforça-se, também 
que cabe ao Estado, a partir das condições necessárias de 
aprendizagem do aluno, a oferta do atendimento 
educacional especializado na própria escola, sendo a 
matricula necessariamente ocorrer a partir de uma 
escola comum, e no caso, se necessário, em outras 
instituições, em caráter complementar à escolarização. 
(OSÓRIO, 2010a, p.152) 

 
Esses discursos pairam na sociedade e recaem no processo 

de escolarização dos sujeitos envolvidos, enfraquecem a 
formação docente e, consequentemente, a sua atuação nas 
escolas de educação básica, pois esse fenômeno é produzido no 
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campo social e funciona sempre em rede, isto é, possui sempre 
correlações e limitações. 

Para compreender melhor esses conceitos, retoma-se 
Foucault (1999a) para entender o termo dispositivo, para 
designar os operadores do poder (técnicas, estratégias e formas 
de assujeitamento), em “As palavras e as coisas” (2000), que 
substitui o termo episteme. 

 
É que toda a epistémê moderna – aquela que se formou 
por volta do fim do século XVIII e serve ainda de solo 
positivo ao nosso saber, aquela que constitui o modo de 
ser singular do homem e a possibilidade de conhecê-lo 
empiricamente- toda essa epistémê estava ligada ao 
desaparecimento do discurso e de seu reino monótono, 
ao deslizar da linguagem para o lado da subjetividade e 
ao seu pensamento múltiplo. (FOUCAULT, 2000, p. 534-
535, grifos do autor). 

 
Nesse contexto, o professor torna-se elemento estratégico 

das táticas e técnicas do poder, cujos dispositivos evidenciam 
um sujeito normalizado e controlado diante das questões que o 
envolvem, por exemplo, as condições de trabalho que o expõem 
e o colocam em situação de suplício constante.  

Vejamos esse discurso histórico emergente dos 
entrevistados: princípios de sujeição neles desvelados:  

 
[...] eu acho um absurdo um governo que tem... que tem, 
né, que faz tantas campanhas, né, tanta propaganda, 
tanto marketing em cima da educação.... porque 
realmente, se tivesse... se o governo tivesse levando a 
sério.... né, essa greve20 já teria sido resolvida... né. Como 
vamos decolar o Brasil é uma vergonha.... [...] nós 
estamos perdendo para a Índia, entendeu, e o governo... 
ainda trata... dessa forma. É o retrato, é o descaso total da 
educação. Tá. (Sujeito A).  
 
Descaso. O professor não é valorizado em hipótese 
alguma. A sociedade não vê o professor como 
profissional, é professor, aí professor... não compara 
como qualquer uma função profissional que... também 
não dá importância. O professor é bem deixado de lado. 
(Sujeito C).  

 
O sujeito D verbalizou:  

 
20O período histórico ao qual o professor está se referindo é referente 
à greve dos professores das universidades e dos institutos federais de 
ciência e tecnologia. Essa greve aconteceu em 2012 no segundo 
semestre, decorrente de reivindicações da categoria: salários 
defasados e planos de cargos e carreiras das universidades.  
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[...] eu vejo que o poder público normalmente fala que o 
professor tem muita responsabilidade só que ele não 
recebe todas as ferramentas para assumir essa 
responsabilidade, se o professor depender do poder 
público... o bom professor é intrínseco a ele.  

 
Destacamos o discurso desse sujeito: graduado em Educação 

Física, pós-graduado e Mestre em Saúde Pública. Trabalha de 
forma autônoma como personal trainer. Em seu relato sobre os 
motivos que o fizeram não assumir o concurso, ele destacou a 
questão da valorização financeira. Relatou que ganha mais como 
profissional liberal e ministra aulas em uma faculdade, e afirma, 
ainda, que é uma perda de tempo se assegurar em um concurso 
público quando se pode ganhar muito mais como profissional 
liberal.  

Observemos a seguir outros discursos referentes à relação 
do poder público com a classe do magistério:  

 
[...] relataram respectivamente que: eu acho.... eles não 
estão... atualmente não tem interesse... na área do 
magistério. Não tem interesse em investir, não tem 
interesse... que os profissionais produzam algo, é... 
(Sujeitos E e F). 
 

Ah é bem complicado. É aquilo que eu falei, né. Em 
determinados pontos, eu vejo, assim, um pouco de 
descaso. É falo assim em relação a você... ser obrigado a 
passar aluno, não pode reter aluno, porque... há toda uma 
burocracia... [...]. (Sujeito F). 

 
Entretanto, o sujeito “G” relatou sobre a função do Estado 

como dispositivo de vigilância: “[...] Não tem interesse nenhum 
que os alunos aprendam de verdade que as crianças tenham um 
pensamento próprio uma identidade uma coisa melhor para a 
vida deles”. 

O sujeito H desloca o discurso para uma analítica mais 
mercadológica da educação: “É muito comercial. O poder 
público paga e quer um trabalho que... não observa... assim pelo 
menos dentro... dentro do que eu vi, é... o poder público paga 
delega e deixa trabalhar”. Verificam-se nesse enunciado, 
dispersões e contradições dos discursos. 

Ao transcrever os discursos, os caracterizou como 
carregados de complexos feixes contraditórios. Em função disso 
e, a partir dos ensinamentos de Foucault, os discursos foram 
vistos como práticas e como elementos segmentados pelas 
redes de saberes e das verdades que explicitaram as suas 
regularidades e dispersão dos acontecimentos.  
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Observamos o discurso do sujeito K no campo do 
acontecimento como novidades e como processos históricos. 
Como novidade e contradição:  

 
[...] discute-se tudo, porém... houve algum avanço... 
quando comecei não tinha uniforme para o aluno é uma 
melhoria, porém o poder público estamos atrasados anos 
luz... na idade média... tem muita coisa... tem que investir 
na educação... o PIB... aquela meta da LDB não está sendo 
cumprida.... o piso salarial nacional não é cumprido... 
apesar de MS está cima... o piso para 20 horas não está... 
em alguns estados o piso para 20 horas é relacionado a 
40 horas... aqui a gente trabalha 20 horas e ganha uns R$ 
1.500,00.  

 
O acontecimento como construto histórico é uma luta, pois a 

regência está sendo atendida aos poucos e, na aposentadoria, 
deve ser incorporada ao salário. Esse processo de 
desvalorização é histórico e linear, um discurso que vem se 
propagando desde a gênese da educação e do professor como 
categoria profissional em que foi pensada no Brasil. O embate 
travado com a classe do magistério é um discurso caracterizado 
como um processo histórico, carregado de uma tecnologia 
disciplinar, que combina vigilância e punição. 

Ao analisamos esse discurso histórico, observa-se que as 
tecnologias do poder articulam técnicas e táticas expressas nos 
próprios discursos, por exemplo: durante muito tempo, a 
questão da valorização do professor estava condicionada à 
necessidade de implantação de uma política de Estado para com 
os docentes.  

No mundo contemporâneo, o discurso desloca-se a um 
pensamento centrado na necessidade de que o professor 
precisa capacitar-se e que grande parte e ou todo o insucesso da 
educação está centrada no aspecto da necessidade de formação 
profissional.  

Desse modo que, implicitamente, os discursos ganharam 
novas roupagens, porém o elemento molecular continua o 
mesmo não importando o significado das representações, mas 
os efeitos do poder que neles se expressaram. Diante dessas 
irrefletidas descontinuidades, pelas quais se organiza o discurso 
analisado, emerge uma renúncia a dois postulados que se 
confrontam: um supõe jamais ser possível assinalar, na ordem 
do discurso, a irrupção de um acontecimento verdadeiro e outro 
destaca, além do começo aparente, que há sempre uma origem 
secreta – tão secreta e tão originária que não se pode recuperá-
la inteiramente nela mesma.  

Não tendo o propósito de analisar os discursos em sua 
gênese embrionária, alicerçados pelas formas de controle e 
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normalização de quem emite um enunciado, Foucault (1987) 
propõe um exercício genealógico do poder quando retrata a 
questão do suplício, mais especificamente evidenciado na forma 
de sujeição, controle e normas. O sujeito a partir do processo 
histórico que não o determina, pelo contrário, o transforma 
constantemente em ser sujeitado, na medida em que faz parte 
de uma sociedade, e também produto dela, sendo resultado de 
uma produção de sentido, de uma prática discursiva decorrente 
de intervenções de saber-poder.  

Suplício este que se dá no corpo, evidenciado pelos 
mecanismos e estratégias de fuga da sala de aula, com as 
constantes licenças médicas ao longo do ano letivo. Pela forma 
que desenvolve a sua carreira ao longo da vida, procura 
readaptação em cargos administrativos cujo foco é sempre a 
evasão da sala de aula, de alguma forma.  

Quando fala sobre as tecnologias empregadas na produção 
de individualidades, Foucault (1979), na verdade, insinua a 
produção de jogos de verdades, no campo dos desejos, 
comportamentos e hábitos. Outros elementos são 
desencadeados na constituição das estratégias de poder e na de 
subjetividades: o número excessivo de alunos em sala de aula, 
aspectos burocráticos em excesso, dificuldades de 
aprendizagem dos alunos e a carga horária insuficiente. Esses e 
outros elementos vão tomando formas e adentrando nas 
questões psíquicas dos sujeitos, causando um mal-estar 
docente.  

Pontua-se em Foucault (2000, p.50) que “os objetos são 
construídos no discurso, não preexistem à fala”. No caso do 
aluno das escolas públicas brasileiras, há sempre um limiar na 
configuração do saber; há sempre um espaço e um tempo para 
a aprendizagem, não existindo respeito às diferenças sociais, 
étnicas e religiosas, em razão de determinações normalizadoras 
para o saber, com espaço já delimitado para a aprendizagem, 
onde o saber passa a ser um objeto do discurso, e a experiência 
consigo mesmo. 

Oliveira e Araújo (2005) analisam o contexto escolar e o 
papel do professor, sinalizando que são vários os problemas 
enfrentados pelos docentes, como: falta de recursos materiais, 
más condições de trabalho, sobrecarga de trabalho, prática 
dissociada dos ideais pedagógicos e desestímulo dos 
profissionais. Esses fatores se relacionam com a motivação dos 
professores e impactam o desenvolvimento de suas funções.  

Como objeto de discurso em pesquisas acadêmicas e no 
campo das políticas de educação (leis, decretos e normas - já 
citados), há indicativo de que o professor, foco de muitos 
estudiosos na área da educação, tem demonstrado que o que 
antecede à ideia de opção pela carreira do magistério 
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correlaciona-se à necessidade (condição de existência) do 
momento da vida de cada um.   

Nesses elementos de constituição de subjetividades dos 
sujeitos, então, o desafio do Estado, como elemento do poder, é 
atrair jovens para a carreira do magistério. Para Foucault 
(1979), um poder disciplinar é implantado na sociedade 
envolvendo e/ou constituindo os sujeitos. No caso, não para 
destruí-lo, mas para fabricá-lo, uma forma específica de 
dominação; é uma ação sobre o corpo, do adestramento e da 
capacidade de normalizar, de hierarquizar e de vigiar no sentido 
de controle de normas e condutas da vida humana. 

 

2.0- Considerações finais 
 

Tendo em vista o vasto campo epistemológico proposto por 
Michel Foucault, este artigo dialogou com a base empírica dos 
enunciados em relação a carreira do magistério. Sendo assim, 
sinalizamos alguns elementos constitutivos no campo das 
políticas educacionais que retratam um discurso de 
“valorização da carreira”, porém evidencia condições precárias 
dos sujeitos-objetos docentes da educação pública municipal, 
onde Foucault e suas especificidades, apresentam os discursos 
institucionais e suas relações de poder e saber da carreira do 
magistério. 

Como forma de normalização e controle da vida humana, os 
professores são submetidos a condições nada favoráveis em sua 
trajetória profissional, acarretando danos irreparáveis a sua 
saúde psíquica e biológica. Nesse sentido, o suplício passa a ser 
incorporado a sua condição existencial, o que torna a carreira 
do magistério nada promissora, com os docentes em constante 
fuga da sala de aula, uns readaptados e outros assumindo 
funções administrativas em setores ligados a educação ou não. 

O sujeito a partir do processo histórico que não o determina, 
pelo contrário, o transforma constantemente em ser sujeitado, 
na medida em que faz parte de uma sociedade, e também 
produto dela, sendo resultado de uma produção de sentido, de 
uma prática discursiva decorrente de intervenções de saber-
poder.  

Outro condicionante que possui relação com a questão da 
desistência da carreira é a violência sofrida pelos docentes nos 
espaços escolares, que está se tornando muito frequente por 
causa da complexidade das relações e da desigualdade social. O 
número excessivo de alunos em sala de aula prejudica o 
aprendizado do aluno e o desempenho do professor em atividades 
que requerem atendimento individualizado. Os aspectos 
burocráticos em excesso exigem que o professor fique à mercê de 
reuniões e planejamentos e emperra o trabalho pedagógico.  
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Além das dificuldades de aprendizagem dos alunos em 
função de conteúdo mal planejados e transmitidos de forma 
incorreta, por causa da falta de tempo para leituras e 
planejamentos, ainda se pode falar do deslocamento do docente 
para outro segmento, ocupando seu tempo em atividades fora 
da docência. 

Pela forma que desenvolve a sua carreira ao longo da vida, 
procura ressignificar as suas ações em movimentos que 
Foucault denomina de biopolítica e biopoder. As instituições 
por sua vez, desenvolvem a sua forma de controle dos sujeitos 
(professores), em contextos sociais, desvalorizando a carreira e 
o desprestígio social inerente a ela no contexto da atualidade.  
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POR UMA EDUCAÇÃO PARA  

A CIDADANIA 
 

Caio Molina Ambrizzi 
Tabitha Molina 

 
INTRODUÇÃO 

 
Em uma superficial análise, o Direito como um todo, refere-

se um conjunto de normas e princípios que constrói e regulam 
o convívio em sociedade. Logo, com a evolução da sociedade, o 
direito também evoluiu, prevendo a forma de organização de 
uma sociedade e os direitos e garantias fundamentais do 
indivíduo.  

Nesse viés a educação observa uma construção intencional e 
sistemática de aprendizado, que acompanha o indivíduo desde 
a sua formação, o preparando para o convívio, e contribuição 
para melhoria do meio social. Tendo o impacto social como 
ponto comum, surge à necessidade de introdução do direito na 
educação, com o fim de aproximar o indivíduo, desde sua 
formação, aos direitos fundamentais que a ele pertencem, bem 
como potencializar sua participação na resolução dos 
problemas sociais. 

Diante disso, traçou-se como problemática a seguinte 
questão: Como as noções básicas do Direito impactam na vida 
do indivíduo para um exercício pleno da cidadania?  A partir do 
problema delinearam-se os objetivos, tendo como objetivo 
geral: Analisar como as noções básicas do Direito podem 
impactar no exercício pleno da cidadania do indivíduo. E os 
objetivos específicos: Descrever os direitos e garantias 
fundamentais prescritos na constituição de 1988; Caracterizar 
o conceito e a história da educação, bem como indicar o seu 
regime jurídico; Avaliar o impacto das noções básicas do Direito 
na Escola a partir de uma proposta inclusão de conteúdo 
basilares do Direito. 

A pesquisa foi delineada por meio de uma revisão de 
literatura utilizando os autores que exploram a temática nos 
âmbitos educacional e jurídico, como Rousseau (1980), Bobbio 
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(1992), Freire (1996), Gadotti (2002), Morin (2005) entre 
outros. Além de artigos, monografias e legislação pertinente. 
Explorando de forma qualitativamente a temática realizando 
uma análise descritiva das informações obtidas na pesquisa 
 

1. EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

O Estado é uma organização de indivíduos que vivem em um 
determinado território, sob a autoridade de um poder político 
centralizado, tendo como função prover e garantir os direitos 
sociais individuais e coletivos. Historicamente o Estado foi 
concebido nas civilizações antigas, cuja finalidade é organizar 
politicamente, resguardar a segurança e manter a ordem. Ao 
longo dos anos foi modificando de acordo com o 
desenvolvimento político e as necessidades e exigências da 
humanidade. 

Em seu discurso Jean-Jacques Rousseau (1980, p.37) afirmou 
que o “Estado é convencional, resultado de uma soma da 
vontade manifestada pela maioria dos indivíduos”. Assim o 
governo é instituído para promover o bem comum, sendo 
tolerável quando é justo, quando não suportável, o povo pode 
substituí-lo, sendo determinantes da sua organização. 

Logo, o Estado é uma organização de indivíduos que vivem 
sobre um determinado território, sob a autoridade de um poder 
político centralizado. Entretanto, o Estado como forma suprema 
de organização, traz consigo a soberania, o poder absoluto. 
Hobbes (2008, p. 60-61), alertava que o poder soberano do 
Estado, somente é conferido mediante o consentimento dos 
Homens. 

 
Estado foi instituído quando uma multidão de homens 
concordam e pactuam, cada um com cada um dos outros, 
que a qualquer homem ou assembléia de homens a quem 
seja atribuído pela maioria o direito de representar a 
pessoa de todos eles (ou seja, de ser seu representante ), 
todos sem exceção, tanto os que votaram a favor dele 
como os que votaram contra ele, deverão autorizar todos 
os atos e decisões desse homem ou assembleia de 
homens, tal como se fossem seus próprios atos e 
decisões, a fim de viverem em paz uns com os outro e 
serem protegidos dos restantes homens (HOBBES, 2008, 
p.61). 

 
Desse modo, se o indivíduo que constitui o Estado, 

teoricamente quanto mais forte o Estado, mais fortes seriam os 
direitos individuais. Desse modo, o papel do Estado não seria 
somente o de garantir os direitos individuais, mas também de 
organizá-los e torná-los realidade (DURKHEIM, 2002, p. 85). 
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Para Bobbio (1992), 
 

Do ponto de vista teórico, sempre defendi - e continuo a 
defender, fortalecido por novos argumentos - que os 
direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, 
são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 
circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de 
novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 
por todas (BOBBIO, 1992, p. 5). 

 
Dessa maneira, quanto à estrutura e organização do Estado, 

as bases teóricas dos três poderes tiveram início com 
Aristóteles, que em sua obra ‘Política’ desenhava a existência de 
três funções exercidas pelo poder soberano, sendo elas: a edição 
de normas gerais, a aplicação destas normas no caso concreto, e 
o julgamento de conflitos oriundos destas normas. Ocorre, 
contudo, que esta teoria, focava as funções na figura de uma 
pessoa, o soberano.  

A divisão orgânica destes poderes, como conhecemos 
atualmente, decorreu da contribuição de Montesquieu, que 
aprimorando a teoria de Aristóteles, e influenciado por uma 
visão do Estado Liberal Burguês, estabelecia de três órgãos 
estatais distintos, autônomos e comunicativos entre si, e 
funcionando como uma contraposição ao absolutismo. (LENZA, 
2017).  

Nessa ótica, esses preceitos decorreram de diversas lutas 
contra os regimes de opressão que desencadearam numa série 
de valores presentes na sociedade, dentre estes valores 
estabelecidos, destacam-se os direitos de primeira, segunda e 
terceira geração. 

Os direitos de primeira geração se referem aos direitos civis 
e políticos, sendo para evitar ou reparar lesões a direitos, direito 
a integridade física e psicológica, o direito à propriedade, a 
liberdade de consciência e de pensamento, a liberdade religiosa, 
a liberdade de expressão, o direito de sufrágio, a capacidade 
eleitora, entre outros. Os direitos de segunda geração são 
considerados como os Direitos econômicos, sociais e culturais, 
abrangendo os direitos de trabalho e à renda, o direito à 
assistência à saudade, o direito à assistência social, os direitos 
dos trabalhadores, o direito à previdência social, entre outros. E 
os direitos de terceira geração são conhecidos como os direitos 
transindividuais, isto é, nem individuais, nem coletivos, 
utilizados como direito à paz, ao meio ambiente e ao 
desenvolvimento (BONAVIDES, 1993). 

A educação, sendo um direito de todos e dever da família e 
do Estado, guarda desdobramento no art. 205 da CF, e deve ser 
direcionada para o desenvolvimento do indivíduo para o 
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exercício da cidadania e mercado de trabalho. No contexto, a 
educação firma-se como direito social. E se evidencia a 
necessidade de inclusão do ensino do direito na educação, como 
forma de garantir a permanência de todas as garantias 
conquistadas.  
 
2. EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 
No sentido amplo a educação significa a construção do saber, 

englobando o ensinar e o aprender em meio aos hábitos, 
costumes e valores que são transmitidos de geração em geração. 
Um processo técnico e contínuo de desenvolvimento das 
faculdades intelectuais do indivíduo é parte integrante da 
socialização, uma vez que é exercida em vários espaços sociais, 
adequando convívio na sociedade. 

A história da educação brasileira exige uma reflexão serena 
e construtiva, uma vez que relaciona o desenvolvimento da 
sociedade em geral e o papel do Estado como detentor do saber. 
Evoluindo ao longo dos anos, havendo rupturas no seu modo de 
aprendizagem (ARANHA, 2006). 

A chegada dos portugueses no Brasil trouxe um padrão de 
Educação europeia. Assim, os jesuítas, que se dedicavam as 
propagações da fé católica, perceberam que não poderiam 
introduzir os conceitos da fé religiosa se os indígenas não 
fossem alfabetizados, portanto não só introduziram a moral, 
costumes e religiosidade, como também os métodos 
pedagógicos, que vigorou de 1549 a 1759 (ARANHA, 2006; 
GONÇALVEZ, 2011). 

No Brasil colônia, a educação passa trazer moldes europeu 
cristão, vindo com os jesuítas, na qual tinha como objetivo 
principal o recrutamento de fiéis, dando início nas primeiras 
escolas elementares. Somente no Império que percebe o valor 
da escola como instrumento da ascensão social, adequando o 
ensino por meio de propostas dividida em graus (ARANHA, 
2006), 

 
As "Pedagogias" abrangeria os conhecimentos 
elementares necessários a todos independentemente da 
sua situação social ou profissão. Os "Liceus", que se 
voltaria para a formação profissional compreendendo os 
conhecimentos relativos à agricultura, à arte e ao 
comércio. Denominado "Ginásios", compreenderia os 
conhecimentos científicos gerais, como introdução ao 
estudo aprofundado das ciências e de "todo gênero de 
erudição". As "Academias" se destinariam ao ensino das 
"ciências abstratas e de observação, consideradas em sua 
maior extensão e em todas as mais diversas relações com 
a ordem social, compreendendo-se, além disso, o estudo 
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das ciências morais e políticas, contempladas debaixo do 
mesmo ponto de vista" (SAVIANI, 2001, p.1). 

 
Após a proclamação da República, embasada nos princípios 

positivistas, acaba por influenciar diretamente na organização 
do sistema escolar, trazendo princípios orientadores a 
liberdade e laicidade do ensino, como também a gratuidade da 
escola primária. (ARANHA, 2006). 

No período getulista, se por um lado a organização 
educacional focou-se para promoção desenvolvimentista, do 
outro idealizava a escola como única, pública, laica, obrigatória 
e gratuita (ARANHA, 2006). Dessa expansão do ensino 
acentuou-se uma defasagem, fato que perpetuou durante o 
regime militar,  

Assim, o projeto desenvolvimentista do período militar tinha 
como escopo transformar o Brasil em um país industrializado, 
trazendo multinacionais, assim a educação tinha um papel 
importante neste período, voltado exclusivamente para atender 
essa demanda, sem a necessidade de formar cidadãos críticos, 
para não questionar os interesses governamentais. 

Dessa expansão do ensino acentuou-se uma defasagem, fato 
que perpetuou durante o regime militar, havendo a necessidade 
de uma regulamentação, resultando na primeira Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB). 

 
Art. 2º A educação é direito de todos e será dada no lar e 
na escola. 
Parágrafo único. À família cabe escolher o gênero de 
educação que deve dar a seus filhos. 
Art. 3º O direito à educação é assegurado: 
I - pela obrigação do poder público e pela liberdade de 
iniciativa particular de ministrarem o ensino em todos os 
graus, na forma de lei em vigor; 
II - pela obrigação do Estado de fornecer recursos 
indispensáveis para que a família e, na falta desta, os 
demais membros da sociedade se desobriguem dos 
encargos da educação, quando provada a insuficiência de 
meios, de modo que sejam asseguradas iguais 
oportunidades a todos. (JUSBRASIL, 2013, p.1) 

   
Nessa ótica, com o processo de democratização do país, deu-

se início ao uma nova etapa, as políticas estavam voltadas para 
a melhoria na qualidade do ensino, enquadrando-o como um 
mecanismo propulsor para o exercício da cidadania e 
preparação para força de trabalho.  Tendo como o princípio a 
democratização da escola mediante a universalização do acesso 
e a gestão democrática, focada na formação do cidadão 
(ARANHA, 2006).  
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Tantas mudanças significativas no campo da educação para 
todos era necessário regulamentar uma nova lei que trouxesse 
um ensino realmente “para todos” e não uma educação elitista 
assim em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a nova Lei de 
Diretrizes e Bases, por meio da Lei nº. 9.394. 

Desse modo, ao longo dos anos as reformas educacionais 
foram marcadas por diferenças de natureza ideológica, tensões 
e conflitos de interesses entre os diversos segmentos, o que 
algumas vezes efetivaram na ampliação do acesso das camadas 
populares à escola pública, gerando intensa polêmica em 
relação à qualidade do ensino ofertado pelo Estado. 

 

3. O PAPEL DA ESCOLA NO PROCESSO EDUCATIVO  
 

A construção do conhecimento e o saber sempre estiveram 
ligados a uma forma de tradição, de forma informal, 
caracterizado como o conhecimento passado de geração a 
geração, nas experiências da vida (LEITE; SOUZA; GIOEILLI, 
CASTELANO, 2003).  

 
.Nesse contexto, educar consistia em passar a tradição 
dos antigos aos mais novos e manter vivo aquele 
conhecimento acumulado ao longo do tempo. Até o 
advento da escrita isso era feito através da Oralidade e 
da expressão corporal, com a utilização das narrativas 
míticas, dos rituais, da indumentária, entre outros 
recursos (LEITE; SOUZA; GIOEILLI, CASTELANO, 2003, p. 
23). 

 
Já na forma formal se adquire esse conhecimento através de 

uma educação sistematizada, dentro de instituições de ensino, 
cujo há intencionalidade e uma organização para o 
conhecimento seja repassado e adquirido pelo indivíduo 
(SAVIANI, 2008). 

A educação formal ocorre dentro da escola, sendo 
fundamental para o desenvolvimento do processo educativo, 
promovendo a educação através dos conteúdos formais, mas 
também auxilia na socialização do indivíduo, visto que, promove 
a interação entre alunos, professores e demais profissionais do 
universo escolar, sendo essencial para o crescimento e 
desenvolvimento cognitivo e social da criança. 

A partir das relações e vivências, os indivíduos criam padrões 
de comportamento, sendo aperfeiçoados e repassados de 
gerações em geração, sendo perpetuada pela a educação, 
tornando possível a reciprocidade entre indivíduo e sociedade.  

Neste contexto de acordo com Aranha (2006, p.122) “surge à 
necessidade do homem reconstituir o passado, relatando e 
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interpretando os acontecimentos em uma ordem cronológica e 
por meio da seleção daqueles considerados relevantes”.  

Diante disso, a relação professor e aluno são fundamentais 
para o desenvolvimento da práxis educativa, visto que, 
independente da modalidade ou o nível de ensino, é através dela 
que o aluno passa construir o seu conhecimento. 

Para Saviani (2008) o ser humano é um produtor e essa 
produção se dá por meio do trabalho, e o que irá auxiliá-lo nessa 
etapa são suas competências adquiridas por meio da educação. 

Além do mais apresentam os quatro pilares da educação do 
século XXI da UNESCO elaborados por Jacques Delors (2001) 
que definem os aprendizados considerados essenciais: 
Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e 
aprender conviver. 

Nessa perspectiva, os pilares da educação norteiam a 
formação do indivíduo para além dos muros da escola, do ensino 
propedêutico, coloca-se a educação do século XXI como uma 
educação global, formando-o para ter uma nova postura, 
desenvolvendo espírito cooperativo e de humildade na 
reelaboração conceitual e nas trocas, valores necessários ao 
trabalho coletivo (DELORS, 2001). 

Nesse sentido, a sala de aula não deve ser um lugar limitado 
e estático, somente com um meio de repasse de conteúdo, mas 
deve contemplar a transmissão de valores, elevando o nível de 
reflexão destes estudantes, para que assim eles possam 
desenvolver uma aprendizagem efetiva, tornando-se cidadãos 
críticos e autônomos. 

 
 
4. POR UMA EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

 

Ao delinear das noções básicas de Direito se inicia por noções 
de Estado, perpassando por direitos fundamentais, 
consubstanciando conhecimentos necessários a qualquer 
cidadão que componha o meio social, uma vez que o caminho 
natural do indivíduo ao terminar o ensino médio é se direcionar 
para o mercado de trabalho. 

Desse modo, a educação deve ser transformadora, tendo 
como enfoque a realidade do país, compreendendo e 
respeitando as leis que regulamentam e asseguram os direitos 
fundamentais, cujo objetivo é integrar o indivíduo na sociedade, 
auxiliando-os tanto na vida escolar como na profissional 
(FREIRE, 1996; GADOTTI, 2013). 

Nesse sentido ao incluir como proposta por uma educação 
para cidadania torna fundamental, visto que, serão 
apresentadas e discutidas noções de Estado, Direitos e 
Garantias Fundamentais, trazendo os conhecimentos basilares 
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do Direito para que o indivíduo possa exercer plenamente a sua 
cidadania.  

Morin (2005) avalia que a educação atual precisa ser um 
instrumento de reflexão, devendo conduzir a antropo-ética, 
estabelecendo um controle mútuo da sociedade pelo indivíduo 
e do indivíduo pela sociedade, concebendo conscientemente o 
sentimento de pertinência da espécie humana materializado na 
cidadania. 

Além disso, em 2017 foi realizado o Censo da Educação Básica 
do Inep/MEC de, na qual existem no Brasil 7.930.384 
matriculados no ensino médio. Já no médio técnico temos 
1.463.733 alunos em todo o país. Juntando os dois níveis (médio 
+ médio técnico), temos 9.394.117 estudantes, desses, 328.073 
realizam os cursos concomitantemente21. Diante dos dados 
expostos, levou a refletir sobre a perda dessas noções para os 
jovens que iniciam a sua trajetória com cidadão de direitos sem 
realmente ter ciência de tal. 

Dessa maneira, a escola enfrenta desafios em seu currículo, 
devendo estar aberto para as demandas atuais, cujo enfoque a 
realidade em que o jovem está inserido.  

 
As novas tendências produtivas e as diferentes interfaces 
tecnológicas emergem de forma cada vez mais intensiva 
e trazem às relações laborais desafios diferenciados que 
se traduzem em mudanças significativas desafiando 
escolas a se adaptarem para conseguir inserir seus 
alunos no mercado em um ambiente altamente 
competitivo, pois o mesmo impõe aos profissionais que 
nele atuam competências mais complexas. Dentre estas 
competências, recebem especial ênfase as atitudes e 
habilidades que se referem ao relacionamento 
interpessoal, à capacidade de lidar com a diferença e 
conviver com grupos de diferentes faixas etárias e 
características, estratificadas em diferentes gerações 
(TREML; PEREIRA; RANK, 2014, p. 09). 

 
Nesta ótica, esclarecer e reforçar na área da educação o 

ensino do direito estimula no estudante o senso crítico, e 
garante na população a incidência de direitos básicos e 
fundamentais, em um viés constitucional.  

De início, a noção de Estado surge de uma necessidade de 
estabelecimento de um bem comum entre os indivíduos. Assim, 
a sociedade naturalmente se agrupa e com sua evolução 
desenvolve identidade e pertencimento, e posteriormente 
assume organização politico-administrativa, com território 
determinado e governo próprio (AZAMBUJA, 2008). 

 
21 O aluno cursa o Ensino Médio com a formação técnica  
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No Brasil, as noções de estrutura de Estado se iniciam pelo 
art. 2º da Constituição Federal o qual prevê: “São Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre sí, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário.” (BRASIL, 2019, p. 8). 

Ademais, administrativamente, o Estado brasileiro se divide 
em União, Estados Federativos, Distrito Federal e Municípios, 
todos autônomos entre si, conforme previsão do art. 18 da 
Constituição Federal (BRASIL, 2019). 

Para Morin (2005), 
 

É preciso ensinar a unidade dos três destinos, porque 
somos indivíduos, mas como indivíduos somos cada um, 
um fragmento da sociedade e da espécie homo sapiens  a 
qual pertencemos, e o importante é que somos uma parte 
da sociedade, uma parte da espécie, seres desenvolvidos 
sem os quais a sociedade não existe, a sociedade só vive 
dessas interações (MORIN, 2005, p. 12). 

 
Essa consciência sobre a identidade parte da necessidade de 

se reconhecer como cidadão, pressupondo que é por meio da 
escolarização que se tem essa referencia, uma vez que, está 
previsto na LDB como uma das finalidades da educação básica 
“a formação comum e indispensável para o exercício da 
cidadania” (BRASIL, 1996). 

Além disso, outra questão transversal que pode ser 
desenvolvida nesse contexto é a Ética, na qual, “corresponde ao 
ser humano desenvolver e ao mesmo tempo, uma autonomia 
pessoal, as nossas responsabilidades pessoais, e desenvolver 
uma participação social, as responsabilidades sociais e a nossa 
participação no gênero humano, pois compartilhamos um 
destino comum” (MORIN, 2005, p. 11), O que irá qualifica-lo 
para exercer sua cidadania também no âmbito político, 
escolhendo seus representantes políticos tendo a convicção dos 
parâmetros e pressupostos necessários para o desenvolvimento 
sadio para um Estado Democrático de Direito. . 

No tocante aos direitos e garantias fundamentais, estes 
encontram previsão no art. 5º da constituição, que declina 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: [...] (BRASIL, 2019)”. 

Para Sarlet (2007), 
 

A amplitude do catálogo dos direitos fundamentais, 
aumentando, de forma sem precedentes, o elenco dos 
direitos protegidos, é outra característica 
preponderamente positiva digna de referência. Apenas 
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para exemplificar, o art. 5º possui 78 incisos, sendo que 
os art. 7º consagra, em seus 34 incisos, um amplo rol de 
direitos sócias dos trabalhadores [...] Neste contexto, 
cumpre salientar que o catálogo dos direitos 
fundamentais (Título II da CF) contempla direitos 
fundamentais de diversas dimensões, demonstrando, 
além disso, estar em sintonia com a Declaração Universal 
de 1948, bem assim com os principais pactos 
internacionais sobre Direitos Humanos (SARLET, 2007, 
p.77). 

 
Assim, estão consubstanciados os direitos individuais de 

primeira geração, e seu conhecimento, por parte dos jovens, cria 
bases fortes e suficientes para a composição de um meio social 
com prevalência da dignidade humana e distante de atrocidades 
e supressão de garantias.   

Em mesma nuance, é de igual relevância o aprendizado dos 
direitos sociais. Conquistados em sede de segunda geração de 
direitos, e com previsão no artigo 6º da Constituição, explana: 
“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição 
[...](BRASIL, 2019)”. 

Os Direitos Sociais são conquistas dos movimentos sociais ao 
longo dos séculos. Conforme expressa Cesarino Junior (1970, 
p.8) “Direito Social incide na arguição de que todo o direito é 
naturalmente social, por isso que não pode haver direito senão 
em sociedade”. 

Neste sentido, o estudo de noções de direitos pós-individuais 
voltados ao desenvolvimento do coletivo, traz ao jovem e a 
sociedade como um todo o princípio da solidariedade. A partir 
desta premissa, a desigualdade social e situações de 
vulnerabilidade de indivíduos ou nichos sociais são reduzidas, 
estimulando a participação efetiva das pessoas a uma sociedade 
livre e democrática governada pelo Estado de Direito. 

Como Bobbio (1992) preceitua os direitos dos homens são 
direitos históricos, nessa ótica, deve haver discussões sobre os 
direitos humanos também, visto que, é fruto de uma conquista 
que perspassa ao longo dos anos e que se firma após 2 Guerra 
Mundial.  

Na disciplina de história, por exemplo, os alunos 
compreendem as atrocidades cometidas e os atos de barbárie 
nesse período, bem como outros fatos históricos que ocorreram 
em determinadas épocas e localidades, na qual houve grandes 
massacres, explorações, abusos, torturas, sacrifícios. Nessa 
perspectiva, poderá promover uma interdisciplinaridade, 
trazendo ao educando “A Declaração Universal dos Direitos 



100 
 

Humanos”, tendo como ponto central a “dignidade humana”, 
podendo trabalhar com a transversalidade, como tema de 
cultura de paz, motivando o diálogo, figurando uma 
aprendizagem significativa. 

Outro fato a ser pontuado é a educação voltada para o mundo 
do trabalho e seus direitos, visto  que, por se tratar de um 
estudante em fase imediatamente anterior maioridade, e 
consequente entrada no mercado de trabalho, é de suma 
importância para a boa formação de um indivíduo noções 
basilares sobre direito do trabalho. Assim, Constituição Federal 
prevê os direitos básicos do trabalhador em seu art. 7º: “São 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social [...] (BRASIL, 2019)”. 

Paulo Freire (1996, p. 5) já dizia que “a prática educativa só 
pode alcançar efetividade e eficácia na medida da participação 
livre e crítica dos educandos”. Logo, a educação voltada para o 
profissional deve elevar a autonomia, a criticidade, o 
empoderamento enquanto cidadão, por meio de propostas 
transformadoras, direcionadas a esses jovens dentro do seu 
universo do mercado de trabalho. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) indicam, como 
objetivos do ensino fundamental, 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; 
[...] 
Posicionar-se de maneira crítica, responsável e 
construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o 
diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 
decisões coletivas (BRASIL, 1997, p. 69). 

 
A BNCC também pontua como competência a 

Reponsabilidade e Cidadania. “Agir pessoal e coletivamente com 
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários” (BRASIL, 
2017, p. 17). 

Portanto, ao pretender formar para a cidadania, a educação 
não pode deixar de formar histórica, social e tecnologicamente 
o cidadão, o que implica em dotá-lo de conhecimento crítico 
para que entenda a sociedade capitalista e suas contradições. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Ao longo da pesquisa buscou esclarecer e reforçar na área da 

educação o ensino do direito estimula no estudante o senso 
crítico, e garante na população a incidência de direitos básicos e 
fundamentais, em um viés constitucional.  

De igual modo, o exercício da cidadania passa pelo 
conhecimento dos institutos que a circundam, sendo necessário 
apresentar aos jovens clara noção de direitos e obrigações, a 
estrutura e funcionamentos dos três poderes, e os direitos do 
trabalhador a ele garantidos, para que possa, assim, compor a 
sociedade de forma mais participativa. 

A escola precisa deve-se adequar a nova realidade do público 
a qual atende, o ensino deve configurar não só uma noção de 
temporalidade, mas também noções de cidadania, de 
identidades individuais, sociais e coletivas, tornando pessoas 
conscientes e críticas, tendo um embasamento para enfrente as 
condições do presente e situá-las em dimensão humanitária. 

Desta forma, no campo educacional, as políticas devem estar 
voltadas para a melhoria na qualidade do ensino, enquadrando-
o como um mecanismo propulsor para o exercício da cidadania 
e preparação para força de trabalho, no intuito de 
amenizar/refrear a pobreza. 

Nesse viés propôs identificar os direitos básicos necessários 
para o exercício da cidadania latu sensu. Partindo desta 
identificação, a inclusão do ensino destes direitos na educação 
básica é de suma importância para a efetividade do seu 
exercício, e uma vez que a esmagadora maioria da população 
brasileira finda seus estudo no ensino médio, a análise dos 
desafios e possibilidades sobre a inclusão noções básicas de 
direito nas escolas, demonstra objeto de estudo de relevância 
ímpar. 

É nessa visão que as noções básicas de Direito na escola deve 
se constituir, elevando os alunos de meros espectadores para 
agentes transformadores, promovendo as suas potencialidades 
humanas e sociais a fim de que se desenvolvam em todos os 
sentidos, não só cientificamente, mas socialmente, exercitando 
plenamente a cidadania. 

Nessa ótica, a participação ativa visa fortalecer os valores de 
solidariedade, de ação coletiva, de participação política e de 
prática cidadã cotidiana, estimulando ao sujeito a 
comprometer-se com o processo de conquista da sua condição 
de sujeito e cidadão ativo 

Por fim, considera que através da educação que se constroem 
os indivíduos capazes de conhecer seus direitos e agir de acordo 
com seus deveres. E só assim que serão livres para escolher e 
agir, mas para que haja essa liberdade, as noções básicas de 
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Direito irão servir de base para elevar o senso crítico, sabendo 
o que é ser cidadão e sua posição dentro de uma sociedade. 
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ENFRENTAMENTOS E INTERVENÇÕES 

PEDAGÓGICAS NA ESCOLA   
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1 INTRODUÇÃO  
  

O abuso sexual é uma prática presente em nossa 
sociedade, que ocorre em silêncio e se esconde por detrás do 
medo e da vergonha das vítimas. Na maioria dos casos, os 
autores são pessoas que aparentam normalidade e integram o 
rol de conhecidos das vítimas. Infelizmente, o problema quanto 
à prova sempre existirá, pois, o crime sexual continuará 
ocorrendo de praticamente secreta, abrangendo na hora do 
crime, apenas vítima e autor (GRANJEIRO,2008).  

Desse modo, a violência sexual é uma espécie de 
violação de direitos humanos, ligada a problemas de saúde 
pública que se firmam no estabelecimento de relações de 
desigualdade e de poder, sustentadas normalmente por 
contexto sociocultural sexista e machista. O estupro e o atentado 
violento ao pudor, em qualquer situação, são hoje considerados 
crimes hediondos, infelizmente essa máxima não é suficiente 
para coibir ou parar novas agressões, as crianças continuam 
sendo vítimas daqueles que deveriam protegê-las, no caso a sua 
família. Esse tipo de violência é existente em todas as classes 
sociais, independentemente de gênero, raça e etnia. Nesse 
sentido, a escolha pela temática se deu pela busca por 
conhecimentos que podem propiciar o professor por meio de 
sua relação com o aluno e identificar determinados indícios de 
violência, assim como possibilidades de intervenção na escola.  

Tendo os altos índices de violência contra as crianças 
retratados todos os dias pelos veículos de comunicação, 
conselhos tutelares, dentre outros órgãos que tem acesso aos 
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expressivos números, a problemática que norteia o presente 
estudo é: a escola poderia contribuir de forma produtiva e 
educativa na prevenção a violência sexual?  

A fim de responder essa problemática o objetivo geral 
do referido trabalho é destacar quais os enfrentamentos 
possíveis dentro do espaço educativo diante da violência sexual 
infantil. Enquanto objetivos específicos encontram-se 
conceituar Violência Sexual Infantil; destacar o papel da escola 
frente ao conhecimento da violência sexual infantil e por fim 
identificar quais as estratégias o professor pode utilizar para 
identificar e trabalhar pedagogicamente com crianças vítimas 
de violência.  
  O tipo de delineamento escolhido para o 
desenvolvimento da presente pesquisa acorreu pela via da 
abordagem descritiva e qualitativa, ou seja, a pesquisa 
qualitativa é basicamente aquela que busca entender um 
fenômeno específico em profundidade. Em vez de estatísticas, 
regras e outras generalizações, a qualitativa trabalha com 
descrições, comparações e interpretações. Utiliza-se de 
instrumentos e técnicas abertas que permitam a compreensão e 
análise qualitativa do estudo: entrevista, observação, grupo 
focal, história de vida.  
  A coleta de dados foi utilizada a pesquisa de campo 
qualitativa com conselheiro/diretor/coordenador pedagógico 
de instituições diferentes na cidade de Campo Grande/MS a fim 
de se estabelecer uma análise comparativa entre as respostas. 
Inicialmente será entregue uma carta de apresentação da 
Instituição, para melhores esclarecimentos e autorização da 
pesquisa nas Instituições citadas. Portanto os sujeitos da 
pesquisa são dois profissionais do sexo masculino e duas do 
sexo feminino.  Na sequência foi realizado o convite aos 
profissionais responsáveis e entregue o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecimento, também fornecido pela 
Universidade em duas vias, destas uma ficou na posse do 
acadêmico responsável pela pesquisa.  
  Por último foi aplicado o questionário semiestruturado 
aos profissionais, composto por quatro questões abertas 
descritivas. Todos que se dispuserem a responder o 
questionário o fizeram de maneira presencial. A princípio, a 
pesquisa foi realizada com 4 profissionais, um diretor de 
determinada escola estadual, uma coordenadora pedagógica de 
uma ONG de Educação Infantil, um conselheiro tutelar e uma 
coordenadora pedagógica de uma instituição privada, no 
período que compreende da segunda quinzena de outubro à 
segunda quinzena de novembro. A escolha das instituições para 
aplicação da pesquisa foi aleatória.  
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  No primeiro momento serão explicitados alguns dados 
sobre a violência sexual infantil, trabalhando conceitos e 
definições, no segundo momento serão discutidas as 
responsabilidades da escola preconizadas em documentos 
legais sobre a identificação ou suspeita do abuso infantil dentro 
das instituições escolares, na sequência serão apresentadas a 
coleta de dados, sua análise e discussão com vistas a 
compreender quais os encaminhamentos são executados e as 
possíveis ações a serem desenvolvidas priorizando a prevenção 
de abusos tendo a escola como espaço de diálogos e discussões 
sobre a temática.  

  

2. DESENVOLVIMENTO   
  
2.1 VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL  
  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o 
abuso sexual infantil como fenômeno de maus-tratos na 
infância e na adolescência, definindo essa violência da seguinte 
maneira: 

[...]a exploração sexual de uma criança implica que esta 
seja vítima de uma pessoa sensivelmente mais idosa de 
que ela com a finalidade de satisfação sexual desta. O 
crime pode assumir diversas formas: ligações telefônicas 
ou obscenas, ofensa ao pudor e voyeurismo, imagens 
pornográficas, relações ou tentativas de relações sexuais, 
incestos ou prostituição de menores (OMS,1996, p.56).  

 

A criança que é sexualmente abusada cria sentimentos 
de medo, vergonha, perda da confiança em pessoas do mesmo 
sexo do abusador, sentimentos de culpabilidade, baixa 
autoestima, além de mais tarde, poder vir a sofrer de depressão 
e ansiedade; e, se o abusador for um familiar, a angustia pode 
tornar-se ainda maior (GRANJEIRO, 2008).  

Segundo Amazarray e Koller (1998), embora cada 
criança reaja de forma diferente ao abuso, certo é que dele 
resultará um dano emocional que poderá se apresentar de 
forma latente por algum tempo, ou até mesmo nunca ser 
desencadeado, dependendo de sua estrutura emocional, além 
do apoio familiar e profissional que receber. Nessa linha, e 
conforme ensina Bitencourt (2007), diferente também o nível 
de vitimização das crianças que foram abusadas uma única vez 
daquelas que foram obrigadas a guardar segredo, além de 
conviver diariamente com o agressor, convivendo sob o mesmo 
teto e dormindo na mesma cama (BITENCOURT, 2007, p.272).  
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Os dados revelados pelo Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef), no relatório Situação da Adolescência 
Brasileira 2011, são esclarecedores:  

 

Os crimes sexuais cometidos contra crianças e 
adolescentes geralmente estão cercados por 
preconceitos, tabus e pelo silêncio e, portanto, muitas 
vezes sequer são denunciados. Daí a dificuldade de se 
conhecer e dimensionar o problema, principalmente os 
casos de abuso sexual (UNICEF, 2011, p.44).  
 

É importante ressaltar que nem sempre existe o contato 
físico na violência sexual de forma a deixar vestígio. Há casos em 
que o corpo da vítima não é tocado, por exemplo, por meio do 
exibicionismo, dificultando a comprovação do ocorrido, 
impossibilitando um resultado pericial, o que pode aumentar a 
desconfiança em relação aos relatos da criança ou do 
adolescente e prejudica o julgamento quando o caso fica sob a 
responsabilidade do judiciário (WERNECK; GONÇALVES; 
VASCONCELOS, 2004).  

Posto isso, o abuso sexual de crianças e adolescentes é 
umas das mais graves formas de violência e violação aos seus 
direitos, pois apresenta contornos de permanência: mais do que 
marcas físicas, atinge a alma das vítimas (BITENCOURT, 2016). 
Portanto, compreender a violência sexual da criança é o 
primeiro passo para compreender a complexidade que circunda 
a situação em que a vítima infanto-juvenil é abusada 
sexualmente, permitindo que o sistema judiciário (por 
intermédio de seus profissionais) atue de forma adequada, ao 
passo que o aspecto que envolve esse tipo de abuso é um tema 
de difícil abordagem. Certo de que a violência sexual intra e 
extrafamiliar configuram um trauma de grande impacto, 
prejudica o desenvolvimento integral da criança, seu 
comportamento afetivo e suas relações de convivência diária.  

É através das relações de confiança e afetividade que as 
crianças e adolescentes se desenvolvem e interagem, o espaço 
escolar compõe esse cenário, os alunos passam a interagir entre 
si e com o professor, possibilitando dessa forma a aprendizagem 
dinâmica e interativa que por sua vez, favorece a troca de 
conhecimentos e saberes entre docentes e discente. Nesse 
sentido, é dentro da escola que muitas vezes acontecem as 
denúncias, é por meio da relação de proximidade entre aluno e 
professor, que o aluno se sente seguro em relatar o fato 
acontecido, por isso a necessidade em se trabalhar a educação 
sexual nas escolas. A população do Brasil, de uma forma 
generalizada, não procura as instituições quando são vitimadas, 
exceto quando o interesse a ser defendido gera também dano 
material.  
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Isso ocorre devido ao fato de sentirem inseguras, 
indefesas e desconfiadas diante do atual sistema penal. Cabe 
explicitar que a não denunciação do delito gera repercussões 
preocupantes. Uma delas é o fato de a vítima, como detentora da 
movimentação do sistema punitivo, gerar a impunidade de 
muitos criminosos. Desse modo, é notável que a necessidade de 
um programa assistencial às vítimas de delito, iniciando logo 
após o cometimento do crime, é urgente, pois seria capaz de 
evitar a vitimização secundária e terciária. Por falar nisto, é de 
extrema importância entender que nenhum dos tipos de 
vitimização está vinculado aos outros, ou seja, eles não precisam 
obedecer necessariamente uma sequência cronológica.    

2.2 VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL: RESPONSABILIDADES DA 
ESCOLA  
  
  Em meados dos anos 1980 a educação sexual chegou 
dentro dos espaços educativos, mesmo sendo um assunto 
delicado e desconfortável por grande parte das pessoas, o 
ensino se faz necessário pelo reconhecimento da importância da 
sexualidade na vida da criança e também pela grande onda de 
crimes existentes que explodiram neste período, sobre essa 
premissa,  

  
[...] considerou o envolvimento da instituição 
educacional como lugar de cuidado integral à criança, 
não se restringindo apenas à educação formal, ou seja, a 
adoção de uma visão ampliada de educação, na medida 
em que extrapola o papel de transmissora de 
conhecimentos e além do de formadora de valores, 
assume, adicionalmente, um papel de proteção à criança 
trabalhando em sintonia com as leis brasileiras de 
proteção à infância e à adolescência (BRASIL,2004 
WILLIAMS E ARAÚJO,2009, p. 124)  

    

Infelizmente, o número de casos de abuso é tão alto 
quanto o número de profissionais despreparados para lidar com 
essa questão dentro das instituições escolares, hospitalares e 
jurídicas Habigzang (2005). Por isso a necessidade de medidas 
pontuais quanto a orientação não somente das crianças, mas 
com aqueles que trabalham com elas, sobre esse aspecto os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN,1997),  destacam que:  

  

O trabalho de Orientação Sexual também contribui para 
a prevenção de problemas graves como o abuso sexual e 
a gravidez indesejada. As informações corretas aliadas 
ao trabalho de autoconhecimento e de reflexão sobre a 
própria sexualidade ampliam a consciência sobre os 
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cuidados necessários para a prevenção desses 
problemas. Finalmente pode-se afirmar que a 
implantação de Orientação Sexual nas escolas contribui 
para o bem- estar das crianças e dos jovens na vivência 
de sua sexualidade atual e futura. (BRASIL, 1997)  

  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/ Lei 
nº8069), em seu artigo nº 245, evidencia quais as penalidades 
para o profissional que suspeitando e/ou confirmando um 
caso de abuso de menores não tomar as medidas possíveis 
para a comunicação das autoridades competentes.    

Art. 245º. Deixar o médico, professor ou responsável por 
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 
autoridade competente os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de 
maus tratos contra criança ou adolescente: Pena- multa 
de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência (ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE: Lei nº8069, 1990)  

  

Grande parte dos abusos acontece no seio familiar ou 
com pessoas próximas do círculo de convivência da criança, 
assim, a escola torna-se um espaço de acolhimento e refúgio 
para essa criança, um olhar diferenciado do professor pode 
detectar a violência e de posse do conhecimento dessa realidade 
propor ações de intervenção e o encaminhamento para os 
atendimentos necessários. Aqui evidencia-se a capacitação dos 
profissionais em termos de conhecimentos básicos, legislação 
referente ao tema e direitos da criança e do adolescente, assim 
poderão ser a voz daqueles que muitas vezes são agredidos por 
aqueles que deveriam protegê-los.  

É preciso destacar que, devido a imaturidade e  falta de 
conhecimento da vítima, muitas vezes há a dificuldade do relato 
da violência, por isso a necessidade de capacitação, pois, os 
indícios podem ser expressos de outras maneiras e ao identifica-
los precocemente o profissional pode fazer o encaminhamento 
a tempo de evitar maiores traumas e sequelas para a criança. 
Uma vez que, a omissão do profissional se caracteriza como 
crime, destacado pelo artigo quinto do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, (1990):  
  

Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos 
seus direitos fundamentais. ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO  
ADOLESCENTE: Lei nº8069, 1990)  
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Nesse sentido, esse olhar diferente e sensível do 
professor precisa estar atento as menores mudanças de 
comportamento, que são em linhas gerais a primeira 
demonstração de que algo está errado, de acordo com Crami 
(2002) algumas dessas mudanças podem ser:  

  

Comportamento agressivo, mau desempenho escolar, 
raiva, fuga da escola, vergonha excessiva, perturbações 
no sono, medo do escuro, poucas relações com colegas ou 
companheiros, mudança no apetite. - Práticas de delito, 
tendências suicidas, depressões, toxicomania, 
alcoolismo, prostituição infanto juvenil, gravidez 
precoce. - Regressão ao estado de desenvolvimento 
anterior. Comportamento sexual inadequado para a sua 
idade. Sendo que a criança e o adolescente apresentam 
conhecimento ou comportamento sexual, não 
compatível ao seu desenvolvimento infantil. - Medo de 
certa pessoa, de ficar sozinha em algum lugar ou com 
alguém. - Não quer mudar de roupa em frente a outras 
pessoas. - Dor ou inchaço, lesão ou sangramento nas 
áreas genitais ou anais, infecções urinárias, secreções 
vaginais ou penianas, baixo controle dos esfíncteres, 
erupções na pele, vômitos e dores de cabeça sem 
qualquer explicação médica. Pode apresentar DSTs 
(Doenças Sexualmente transmissíveis), sêmen na boca, 
genitais e roupa. (CRAMI, 2002, p.48)  
  

  
Além dos indícios citados, crianças que foram abusadas 

apresentam um comportamento mais agressivo nas atividades 
cotidianas na escola, essa também é uma maneira da criança se 
comunicar, a junção de vários efeitos psicológicos, 
comportamentais, sexuais, físicos também indicam que algo está 
em desordem, por isso a necessidade de uma observação mais 
pontual por parte do corpo de professores.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO   
    

  A violência de modo geral é uma problemática que tem 
alarmado governos, pesquisadores e a sociedade. Dentre seus 
distintos fenômenos, na atualidade a pratica contra crianças e 
adolescentes, institui um dos fenômenos mais constantes que 
exercem todas as classes sociais, raças /etnias, gerações. Pode 
ser versada como uma questão multicausal, transversa por 
elementos culturais, econômicos, políticos, sociais e geracionais 
que distinguem sua complexidade e para a sua acareação, há 
privação de um sistema articulado de proteção global e 
especializado, numa ótica de garantia de direitos.  
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  Nesse sentido, a presente pesquisa objetiva destacar 
quais os enfrentamentos possíveis dentro do espaço educativo 
diante da violência sexual infantil. Trata-se de um estudo 
realizado sob as técnicas de levantamento bibliográfico a fim de 
aprofundar conhecimentos sobre a temática e depois uma 
pesquisa de campo com gestores de Instituições escolares que 
recebem crianças, a fim de compreender esses enfrentamentos 
e a forma como os professores atuam ao identificar uma criança 
que sofreu violência assim como propor estratégias para o 
estudo da educação sexual na escola.  
  Assim, em busca da confirmação do que foi pesquisado, 
buscou-se dados mais concretos e através de um questionário 
que foi aplicado aos profissionais de algumas Instituições 
escolares. A escolha dos profissionais foi feita de maneira 
aleatória em Instituições das cidades de Campo Grande. Todos 
os profissionais possuíam mais de cinco anos de formação, pós- 
graduação em áreas específicas da Educação e já atuaram ou 
atuam na rede regular de Ensino. Para salvaguardar a 
identidade desses profissionais, utilizaram-se como 
denominações os cargos que ocupam, somente a critério de 
informação, etc.  
  A seguir serão apresentadas as respostas dos 
participantes desta pesquisa seguidas das análises e discussões 
do conteúdo das respostas.  
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Quadro 1: Você tem conhecimento de casos de abuso sexual com 
algum aluno desta unidade?  
  

Coordenadora  
Pedagógica 
ONG  

A gente procura fazer a triagem na parte 
da manhã, quando a criança chega, 
justamente para verificar essa situação se 
a criança está sofrendo algum tipo de 
abuso ou sendo espancada em casa.  

Diretor  
Escola  
Estadual  

Teve um caso de uma menina de 11 anos 
grávida no começo de 2018. A mãe contava 
do possível namorado, só que a gente 
sempre desconfiava desses casos, 
independente de qualquer coisa é um 
estupro de vulnerável mesmo com o 
consentimento, dela é estupro. 
Encaminhamos então a história para o 
conselho tutelar e foi verificado que na 
verdade era o padrasto que tinha estuprado 
e a engravidado. Como a escola fez 
encaminhamento, a mãe pediu a 
transferência e foi embora para outra 
cidade. O papel da escola é descobrir esse 
tipo de coisa, encaminhar para polícia. A 
escola não tem que tentar fazer nada, só 
informar o conselho que vai entrar com o 
acompanhamento psicológico e se precisar,  
afastar da família, por que geralmente 
acontece na própria família com pessoas 
próximas.  

Conselheiro  
Tutelar  

O Conselho Tutelar tem sim conhecimento 
de demandas relacionadas à Criança e 
Adolescente. São situações de ameaça ou 
violação dos direitos, essas denúncias são 
feitas anônimas presenciais ou por escolas,  
saúde e defensoria pública, entre outros 
meios.  

 

Coordenadora 
Pedagógica 
rede privada  

Não que a gente saiba, mas geralmente 
procuramos notar algum sintoma, se a 
criança está diferente em algum sentido, se 
está muito chorosa, se está com algum 
comportamento diferente procuramos 
sempre verificar.  
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ORGANIZAÇAO: Teixeira, Silva, Almirão (2019)  
Diante das respostas apresentadas é possível identificar 

que existe uma morosidade a ser cumprida em casos da 
identificação do abuso infantil, reforçando os dispositivos 
preconizados no ECA, de que os profissionais omissos serão 
também imputados pela justiça no caso de omissão. Destaca-se 
que na ONG existe uma rotina a ser seguida todos os dias na 
tentativa de identificar algo suspeito, são ações positivas que 
realmente oferecem suporte para que o professor possa 
desenvolver um olhar diferenciado sobre a vida desta criança.  

 

Quadro 2: Sobre a violência sexual, como a sua unidade tem se 
preparado para atender esses casos? É um problema raro ou 
corriqueiro?  
  

Coordenadora  
Pedagógica 
ONG  

Faz três anos que estou na gestão e nunca 
recebemos nenhuma denúncia ou caso em 
relação ao sexual.  

Diretor Escola 

 Estadual  

Sim, geralmente em forma de campanha, 
mas a escola geralmente trabalha todos os 
sistemas que são considerados os temas 
transversais que a escola tem que colocar 
no seu plano pedagógico, que é o PPP e  vai 
trabalhar todos esses temas durante o 
decorrer do ano como de Setembro 
Amarelo, Outubro Rosa, aí é o trabalho com 
eles, como o trânsito.  

Conselheiro  

Tutelar  

A violência sexual é um tema presente e 
corriqueiro aqui no conselho tutelar. 
Infelizmente é algo que ocorre com 
frequência. Hoje parte da sociedade tem 
uma maior conscientização e por conta das 
crianças e do Adolescente também ocorrem 
mais denúncias. O Conselho Tutelar tem o 
papel de lidar com essas demandas e 
garantir o desenvolvimento legal desta 
criança.  

Coordenadora  

Pedagógica  

rede privada  

E muito delicado por que a gente não teve 
nenhum caso específico. Já ouve suspeitas, 
mas mesmo assim quando vai falar com os 
pais tem que ter um jeito para falar se existe 
alguma dificuldade da criança, se nota que 
ela está com medo de alguma coisa, ou se 
sente dor, a gente procura primeiro analisar 
os sintomas mas geralmente encaminho a 
alguém de fora que tenha um olhar 
diferenciado.  

ORGANIZAÇAO: Teixeira, Silva, Almirão (2019)  
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Aqui, verifica-se as ações voltadas para a identificação 
desse tipo de violência partem de cunho educacional, já 
previstas no Projeto Político Pedagógico (PPP), o que é 
extremamente importante no tocante as ações a serem 
desenvolvidas também de maneira preventiva, contudo, 
infelizmente o abuso existe, é visto, mas para ser denunciado 
precisa de indicativos fortes para os gestores. Por isso, a 
necessidade de capacitação dos profissionais, um olhar sensível 
pode fazer toda a diferença sobre a vida das crianças.  
  Informações da OMS (2002) afirmam que a violência 
sexual infanto-juvenil é um dos maiores problemas de saúde 
pública que o mundo enfrenta (AZAMBUJA, 2013). No Brasil, 
dados fornecidos pelo Relatório de Direitos Humanos da 
Presidência (SDH/PR), relativo ao ano 2015, mostram que o 
serviço de “disque denúncia (100)” registrou cerca de 4.480 
casos de violência sexual, ou seja, esta representa 21% das mais 
de 20 mil demandas relacionadas às violações de direitos da 
população infanto-juvenil, registradas entre janeiro e março de 
2015. Esse relatório revela que em cada denúncia existe mais de 
uma violação, e os casos de abusos estão existe mais de uma 
violação, e os casos de abusos estão presentes de 85% do total 
de denúncias de violência sexual.  
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Quadro 3: Quando vocês tomam conhecimento de casos de 
violência sexual, há alguma indicação do abusador ser alguém 
próximo da criança?  
 

Coordenadora 
Pedagógica 
ONG  

Nossos colaboradores são orientados a 
procurarem através de texto. Tem as 
reuniões quinzenais de estudo e são 
abordados assistir tipos de temas. 
Geralmente damos os conteúdos para os 
professores para que eles estudem e depois 
entramos numa discussão, fazemos um 
debate na reunião  

Diretor Escola 
Estadual  

É um trabalho que a escola toda tem que 
observar. Como diretor tenho menos 
contato, o diretor adjunto faz até mais que 
esse papel, ele faz o acompanhamento 
pedagógico, mas a escola consegue a grande 
maioria das vezes observar o 
comportamento das crianças. Se está 
diferente, aí chamamos o pai para saber o 
que aconteceu e tentamos descobrir.  

Conselheiro 
Tutelar  

A maioria das situações de violência sexual 
ocorre com pessoas próximas das crianças 
do meio social, do meio familiar.  

Coordenadora 
Pedagógica 
rede privada  

Qualquer comportamento diferente já é uma 
suspeita tanto para agressividade quando se 
a criança está muito chorosa ou sonolenta. 
Qualquer tipo de comportamento ativo é 
uma suspeita mas na nossa cabeça a 
primeira impressão não é de abuso, 
pensamos em outras coisas, como questão 
de rotina, de algumas mudanças, pois o 
abuso é mais difícil de identificar, cada 
criança pode reagir de uma forma.  

ORGANIZAÇAO: Teixeira, Silva, Almirão (2019)  
 

Na família os genitores que deveriam promover o 
cuidado com aquela criança são os principais agressores. Sob a 
ótica jurídica, é difícil colocar a criança ou adolescente vítima de 
abuso sexual como testemunha. Pois demonstrar que essas 
vítimas tiveram seus direitos violados não é algo simples, 
principalmente, porque os casos de violência ocorrem, em sua 
maior parte, dentro de quatro paredes, em um ambiente 
intrafamiliar e, além disso, em muitos casos não é possível à 
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comprovação pericial por não deixar vestígios (SANTOS et al, 
2014).  

Nota-se, portanto, que a palavra da vítima é 
desvalorizada não apenas pela família, mas também pelos 
agentes judiciais no momento do acolhimento da denúncia. 
Assim sendo, a fragilidade dos relatos da criança está interligada 
com as formas que são acolhidas as denúncias do abuso, e não 
propriamente ao seu testemunho, já que, antes dos 
procedimentos judiciais, a criança se depara com a reação de 
seus familiares e depois já começa o tormento de interrogatório. 
Por isso, a necessidade em se agir de maneira correta e coerente, 
realizando os encaminhamentos adequados, pois, o trauma já é 
grande e a exposição repetitiva do caso só contribui para 
maiores sequelas nesta criança. 
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Quadro 4: Na sua experiência profissional, você percebe no 
comportamento da criança ou adolescente um comportamento 
que sugere que ela esteja sendo vítima de abuso sexual? Se sim, 
quais os comportamentos ou indícios que o faz perceber essa 
questão de vítima de abuso?  
  

Coordenadora 
Pedagógica  
Ong  

Com certeza consegue porque a criança geralmente 
muda muito, fica agressiva ou demonstra com 
gesto também tem algumas que se abre mesmo e 
fala abertamente outras ficam chorosas, mas a 
gente sempre consegue identificar sempre.  

Diretor Escola 
Estadual  

Um trabalho que iniciou este ano com 
posicionamento do Ayrton Senna os professores 
estão fazendo várias capacitações que é dentro do 
sócio emocional é um trabalho para educadores 
esse trabalho leva tentar identificar isso no aluno 
Principalmente ao grande número de crianças com 
depressão a escola no mês de setembro fechou a 
parceria com voluntários para eles poderem 
informar aos pais professores e crianças  

Conselheiro 
Tutelar  

Geralmente uma criança apresenta alguma 
mudança de comportamento cada uma irá 
apresentar um comportamento diferente Pois, 
cada criança é única ela poderá ficar retraída ou 
totalmente ao contrário ela pode ser mais 
expressiva pode ser que tenha brincadeiras mas 
sexualizadas ela pode ter medo de algum local ou 
uma pessoa cada criança tem um tipo de reação e o 
importante que estejamos atentos a essas 
mudanças muito atípicas.  

Coordenadora 
Pedagógica 
rede privada  

Não especificamente de ter recebido alguma 
orientação não, a gente vê campanha s em televisão 
em igreja até na internet tem Livros agora que 
orienta os professores de como contar uma 
historinha para criança dizendo que o corpinho é 
dela e que ninguém pode mexer então são mais 
coisas que a gente vê na mídia do que algumas 
instituições que vem nos orientar.  
É delicado, pois é importante a gente ter esse olhar 
falar sobre isso notar a diferença fazer mais 
campanha para que todos os pais estejam atentos 
para não deixar os seus filhos sozinhos.  

ORGANIZAÇAO: Teixeira, Silva, Almirão (2019)  
 

É importante ressaltar que a escola é um ambiente 
propício para se trabalhar na prevenção ao abuso sexual infantil, 
uma vez que trata-se de um “problema multidisciplinar e que 
requer a estreita atenção e cooperação de uma ampla gama 9 de 
diferentes profissionais e com diferentes tarefas” (FUMISS, 
1993 apud AMAZARRAY e KOLLER, 1998). As vezes um 
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comportamento inadequado, agressivo, ou ainda tímido e 
retraído pode indicar que a criança é vítima de violência.  

Ações que incluam a família na escola também podem 
ser uma boa opção, pois, pode coibir a premeditação de algumas 
intenções dos abusadores, é responsabilidade social a 
articulação das redes que fazem o acompanhamento dessa 
criança, de maneira que suas  necessidades e garantia de 
direitos básicos sejam respeitadas. O abusador não é um 
monstro enviado de outro planeta, ele é produto da sociedade e 
é ela toda que deve assumir a responsabilidade por ambos, autor 
e vítima do abuso sexual (SANDERSON, 2004).  

  
Os pais podem, efetivamente, ensinar a pré-escolares 
habilidades necessárias, além de reconhecer e responder 
a gestos sexuais inapropriados. Entretanto, pais de 
crianças pré-escolares precisam de consultoria e 
encorajamento por profissionais para terem uma 
instrução completa. Adicionalmente ao envolvimento da 
pré-escola, programas envolvendo a família também, 
precisam ser desenvolvidos e avaliados. Os programas 
que combinem a instrução de professores e dos pais, 
incluindo as estratégias de exposição comportamental e 
modelos, parecem demonstrar maior efetividade. 
(SANDERSON, 2004, p115)  

  
Na atualidade, não existem programas fixos 

desenvolvidos a nível de rede nacional ou municipal que 
trabalhem a prevenção do abuso sexual infantil, esse fato é 
muito preocupante. O que existe hoje é disk denúncia e o 
material que o governo federal publica por meio das mídias 
digitais, contudo, não há um programa ou projeto de capacitação 
dos profissionais da educação com vistas a atuar enquanto 
agentes de prevenção. De acordo com Behana e Koblinsky 
(1984) apud Brino e Williams (2003):  

  
Um treinamento adequado aos profissionais de educação 
acerca do abuso sexual em crianças constituiria-se em 
quatro componentes básicos: Apresentar informações 
básicas sobre o abuso sexual, ressaltar a severidade do 
problema, apresentar estratégias efetivas de prevenção 
e apresentar métodos para detecção e manejo de casos 
de abuso sexual. Todos esses quatro componentes têm o 
intuito de garantir que as ações e os procedimentos 
corretos sejam adotados por esses profissionais em caso 
de denúncia e encaminhamento do abuso. Como quinto 
componente, porém não menos importante, seria 
fundamental incluir nas capacitações o conhecimento 
integral dos aspectos legais, no caso do Brasil, o Estatuto 
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da Criança e do Adolescente – ECA. (BEHANA e 
KOBLINSKY apud BRINO e WILLIAMS 2003, p.2)  

  
A capacitação dos professores aqui é extremamente 

importante, é necessário compreender a grande importância do 
educador para a vida dos educandos, sua postura deve estar 
carregada daquilo que faça a diferença, seus alunos precisam ser 
impactados por sua presença, convivência e ensinamentos como 
alguém que os estimulou, acreditou, deu valor aos seus sonhos, 
mostrou caminhos e possibilidades, que reforçou essa relação 
com afeto e interesse legítimos.  
  O ato de ensinar é composto por uma gama de elementos 
essenciais para sua efetivação: competência técnico-
pedagógica; domínio do conhecimento a ser socializado; 
conhecimento acerca de como se dá o processo de 
ensino/aprendizagem; intencionalidade pedagógica; 
planejamento; competência para identificar e corresponder às 
especificidades educacionais dos alunos. Assim, a constante 
capacitação transcende o caráter instrumental, passando a 
contemplar o exercício da reflexão, a melhoria das suas práticas 
por meio do conhecimento, o sujeito passa a ser seu objeto de 
investigação e os mecanismos para que se possa contemplar a 
aprendizagem do mesmo. Brino e Williams (2003)  
  É por meio do ganho de novos conhecimentos que o 
profissional dá um salto qualitativo no seu fazer pedagógico, é 
neste ponto que a teoria subsidia a prática, pois, por meio de 
novos saberes torna-se capaz de realizar um trabalho 
diferenciado. É necessário frisar que a melhor abordagem para 
a Formação Continuada é aquela que tem em vista que a 
mudança não ocorre de maneira repentina e em curto prazo, 
mas de maneira gradual, uma vez que nenhum conhecimento é 
construído de maneira instantânea.  
  Assim, torna-se crucial repensar a atuação docente além 
do exercício da sala de aula, ela não deve pautar-se nas 
burocracias de preenchimento de fichas e demais afins. Contudo 
é preciso, compreender que a formação continuada é uma etapa 
atitudinal e procedimental da prática docente, que objetiva à 
melhoria do ensino e o rompimento de uma “visão de mundo” 
estagnada. O seu trabalho contribuirá para a garantia de uma 
educação para a vida.  
  Portanto, a educação sexual na escola deve acontecer 
sim, de maneira a contemplar a prevenção e o encaminhamento 
dos casos já existentes, mas principalmente com vistas a 
expressar cuidados com essa criança, possibilitar a ela um 
espaço de acolhimento, essa também deve ser uma das funções 
da escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

O abuso sexual é uma prática presente em nossa 
sociedade, que ocorre em silêncio e se esconde por detrás do 
medo e da vergonha das vítimas. Na maioria dos casos, os 
autores são pessoas que aparentam normalidade e integram o 
rol de conhecidos das vítimas. Pensar a relação entre violência 
sexual infanto-juvenil e saúde pública, ultrapassa o domínio 
exclusivo de uma área do conhecimento, pois entendemos que a 
Políticas de Saúde tem um importante destaque na rede de 
enfrentamento ao abuso, exploração sexual e tráfico de crianças 
e adolescentes, tal enfoque precisa ser traduzido para um 
atendimento integral, o que requer um processo de trabalho 
orientado pelo pensamento dialético, que envolve o 
atendimento nos níveis da promoção, proteção e recuperação da 
saúde mediante a identificação e o atendimento das 
necessidades ampliadas de saúde de crianças, adolescentes e 
famílias em situação de violência sexual.  

Nesse sentido, a escola enquanto espaço de 
desenvolvimento da criança pode atuar na prevenção e/ou 
identificação de casos de abuso infantil, é preciso instruir a 
criança para que ela saiba diferenciar e identificar atitudes 
consideradas suspeitas, desrespeitosas e abusivas, tanto 
daquelas que partem da criança para os demais, quanto das de 
outras crianças, jovens e/ou adultos contra essa criança e seu 
corpo. É possível desenvolver um trabalho dentro da escola que 
respeitem os dispositivos legais preconizados principalmente 
no ECA, as ações devem ser conjuntas entre escola, pais e 
comunidade, assim torna-se possível trabalhar na prevenção de 
novos abusos.  

Destaca-se no presente trabalho a necessidade de 
formação continuada dentro das escolas com vistas a capacitar 
os professores a atuarem ativamente nesse trabalho, 
identificando por meio de um olhar diferenciado, a sensibilidade 
em perceber aquele aluno que apresenta atitudes consideradas 
suspeitas, a formação de professores concede aos profissionais 
uma gama maior de conhecimentos que os tornam facilitadores 
desse processo.  

É possível crer em uma mudança na compreensão do 
homem como um ser mutável, em permanente e incessante 
processo de conscientização dos seus saberes e disposto a 
expandir seus conhecimentos, neste contexto entra o mediador, 
representado pela figura do professor, fazendo a ligação entre o 
mediado e a realidade que os cerca.  

A pedagogia de Paulo Freire (1993) é marcada pelo 
saber pedagógico reflexivo e transformador. Nesta proposta, a 
educação procura favorecer o método da conversão coletiva, ou 
seja, da transformação social; portanto, para Freire (1998), ser 
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professor demanda estar constantemente comprometido com 
as práticas sociais. Neste sentido, deve sempre existir no 
professor um ser que vai muito além do profissional, deve haver 
envolvimento, amor, afeição, como sustentáculos no processo 
ensino-aprendizagem.  
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DE DIREITOS  
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Perpétua Dutra 

 
 
INTRODUÇÃO 

A Infância e adolescência são períodos da vida de todo o ser 
humano; períodos em que os, começam a conhecer o mundo em 
que vivem e que vão assimilar boa parte da produção humana, 
ao lado de seus familiares, amigos, períodos em que é 
fundamental para que os mesmos sintam segurança e proteção, 
para se desenvolvem, moralmente e socialmente de forma 
integra. 

Historicamente a infância no Brasil passou e passa por 
diversas etapas de reconhecimento de sua necessidade de 
preservação e cuidado, não obstante esse fato, se faz necessária 
a releitura de todos os aspectos que essa sociedade em 
construção no Brasil transpassou a fim de que esse documento 
fosse formulado e efetivado. O conjunto de normativas 
expressas no Estatuto da Criança e do Adolescente visa 
combater qualquer ato discriminatório e proteger os direitos 
fundamentais do público ao qual se destina. 

Os Centros de Convivência atuam no resguardo dessa criança 
e adolescente, trabalhando no fortalecimento de vínculos por 
meio da ludicidade, cultura e esportes ela está presente no 
brincar e em quase todas as atividades do cotidiano infantil, 
assim ele faz parte do processo de aprendizagem e 
desenvolvimento da criança, é por meio da diversidade de 
oferta que estímulos que existe na ludicidade que a criança 
passa a criar hipóteses, formar conceitos, construir relações 
lógicas e sociais, segurança emocional portanto, possibilita seu 
pleno desenvolvimento cognitivo. 
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Sendo o terceiro setor um campo muito amplo de atuação do 
profissional de serviço social onde emprega um grande número 
de profissionais, visto que o centro de convivência e 
fortalecimento de vinculo faz parte desse grupo, viu se uma 
necessidade durante os estagio supervisionados de aprofundar 
o conhecimento sobre esse setor, bem como alavancar os 
desafios que os profissionais de serviço social enfrentam no dia 
a dia  dentro desse espaço e discutir acerca dos projetos 
políticos das crianças e os adolescente assistidos e de suas 
famílias com o intuito de promover a autonomia e a 
emancipação da pessoa humana, a metodologia utilizado no 
presente trabalho foi de pesquisa bibliográfica. 

O presente documento justifica-se pela necessidade de 
complementação entre teoria e prática com vistas a aprofundar 
os conhecimentos dentro da perspectiva do curso de Serviço 
Social, uma vez que é esse o profissional que irá atuar 
diretamente nas áreas de defesa e garantia de direitos deste 
público. 

2. BREVE HISTÓRICO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

O reconhecimento da criança enquanto indivíduo detentor 
de direitos foi um longo processo que permeou as políticas 
existenciais no Brasil, assim o Estatuto da Criança e do 
Adolescente foi concebido enquanto: 
 

[...] resposta ao esgotamento histórico-jurídico e social 
do código de Menores de 1979. Nesse sentido, o Estatuto 
é processo e resultado porque é uma construção 
histórica de lutas sociais dos movimentos pela infância, 
dos setores progressistas da sociedade política e civil 
brasileira, da “falência mundial” do direito e da justiça 
menorista, mas também é expressão das relações globais 
internacionais que se reconfiguravam frente ao novo 11 
padrão de gestão de acumulação flexível do capital. 
(SILVA, 2005, p. 36).  

 
Assim, é importante salientar que dentre muitas 

justificativas, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi 
organizado a fim de refutar as premissas representadas pelo 
Código de Menores. Esse novo instrumento afetaria não 
somente a esfera social, como também a civil e a jurídica que 
realizava o atendimento a este público. Segundo Guimarães 
(2014, p. 21):  

 
[...] a proteção integral à criança e ao adolescente, sem 
discriminação de qualquer tipo. As crianças e os 
adolescentes são vistos como sujeitos de direitos e 
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pessoas com condições peculiares de desenvolvimento. 
Esse é um dos polos para o atendimento destes 
indivíduos na sociedade. O ECA é um mecanismo de 
direito e proteção da infância e da adolescência, o qual 
prevê sanções e medidas de coerção àqueles que 
descumprirem a legislação. 

 

Assim, o referido documento gira em torno da garantia de 
direitos inalienáveis: à liberdade, à vida, ao respeito, à 
dignidade, à saúde, à convivência comunitária e familiar, assim 
como direitos básicos, como à alimentação, à cultura, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização. Ele, 
funciona enquanto ferramenta principal de proteção à criança e 
ao adolescente, ressalvando direitos inerentes a dignidade 
humana (SCHIMIDT, 2013).  

O braço que proporcionou este documento foi a Constituição 
Federal Brasileira promulgada em 1988, que por sua vez 
subsidiou a reformulação dos dispositivos destinados as 
crianças e adolescentes no Brasil. A CF/88 tornou-se um marco 
no Brasil, resguardando a importância da infância e da 
juventude, expressado em seu artigo 227 que “responsabiliza a 
Família, a Sociedade e o Estado pela garantia dos mínimos 
direitos sociais para a população infanto-juvenil” (ATAÍDE; 
SILVA, 2014). 

A Constituição Federal de 1988 apresentou desta maneira 
importantes mudanças acerca da compreensão de proteção à 
criança e ao adolescente, sobre esse aspecto Santiago (2014, [s. 
p.]) explicita que: 

 
 [...] em seu novo contexto, a sociedade e o estado 
asseguram agora à criança e ao adolescente, diversos 
direitos antes não existentes como prioridade, são eles 
direitos fundamentais, a vida, a educação entre outros 
diversos, todos elencados no artigo 227 CF/88, que 
atraiu a responsabilidade não só para o Estado, assim 
como para a sociedade, mais principalmente para a 
família, que é o pilar da sociedade desenvolvida.  

 

É importante ressaltar o conteúdo do Art. 227 da 
Constituição: 

  
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 
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O desenvolvimento integral faz referência a um crescimento 
harmônico da aparelhagem e funcionalidade sensorial, 
perspectiva psicológica, intelectual, motora, física e da 
linguagem. Este crescimento ocorre especialmente durante as 
etapas críticas do desenvolvimento e maturação neurocerebral 
do indivíduo. (OLIVEIRA,2002).  

A integralidade das áreas do desenvolvimento infantil é 
evidente, por exemplo que aquisição de novas destrezas, 
motricidade fina e de linguagem incrementam a quantidade e 
qualidade dos estímulos que a criança cria para sí mesma. 
Fazendo uma analogia entre o desenvolvimento infantil e a 
antropologia, os cientistas dizem que dois dos maiores saltos 
cognitivos da história evolutiva humana aconteceram quando o 
homem se converteu a ser um bípede e quando começou a se 
comunicar verbalmente através de palavras e símbolos. 
(VIGOTSKI, 1989) 

Ainda sobre a garantia de direitos, com vistas ao 
desenvolvimento integral da criança,  o ECA articula que: 

  
a) Sistema primário, que dá conta das políticas públicas 
de atendimento a crianças e adolescentes 
(especialmente arts. 4 e 85/87). b) Sistema Secundário 
que trata das medidas de proteção dirigidas a crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal ou social, não 
autores de atos infracionais, de natureza preventiva, ou 
seja, crianças e adolescentes enquanto vítimas, enquanto 
violados em seus direitos fundamentais (especialmente 
arts. 98 e 101). c) Sistema Terciário, que trata das 
medidas socioeducativas, aplicáveis a adolescente em 
conflito com a lei, autores de atos infracionais, ou seja, 
quando passam à condição de vitimizadores 
(especialmente arts. 103 e112) (SARAIVA 2003, p. 63- 
64). 

 
Diante das premissas apresentadas se faz necessário 

ressaltar a importância do profissional de Assistência Social na 
garantia dos direitos da criança e do adolescente, é ele um dos 
profissionais que irá trabalhar no tocante a execução de que 
esses direitos sejam efetivados e/ou minimamente defendidos. 

A efetivação das políticas públicas é uma questão que tem 
sido motivo de preocupação para todos aqueles que buscam a 
garantia de seus direitos sociais. Consideramos que a 
Assistência Social deu um grande passo. Sua nova concepção 
poderá contribuir para a redução das desigualdades sociais e 
para a ampliação das cidadanias. Do ponto de vista conceitual, o 
modelo social ressalta uma mudança na forma de se entender o 
que é deficiência e como a sociedade é responsável por ela. 

Conjeturar o Serviço Social na contemporaneidade é antes de 
tudo perceber a realidade política, econômica, social e cultural 
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da sociedade analisada. É distinguir que ela é mutável e, 
portanto histórica. Pois o Serviço Social intervém na realidade, 
nos processos de reprodução das relações sociais estabelecidas 
e determinadas historicamente. Assim, 

O Serviço Social não atua apenas sobre a realidade, mas 
atua na realidade [...] a conjuntura não é pano de fundo 
que emolduram o exercício profissional; ao contrário são 
partes constitutivas da configuração do trabalho do 
Serviço Social devendo ser apreendidas como tais. 
(IAMAMOTO, 2001, p. 55). 

Todavia o Assistente Social está comprometido com a 
construção dos projetos de inserção social, equidade e 
integralidade, tudo em vista os princípios de cidadania, 
objetivando minimizar o estigma e o preconceito que tanto 
assola a sociedade na atualidade: redução da maioridade penal, 
tendo como justificativa os menores infratores. O trabalho do 
Assistente Social busca promover não somente a melhor 
qualidade de vida da criança e do adolescente no âmbito social 
e comunitário, mas também no âmbito familiar. 

O profissional do Serviço Social neste processo necessita 
ter um olhar diferenciado sobre cada caso e buscar dentro dos 
princípios éticos da profissão organizar ações que sejam 
voltadas para o bem estar das crianças e adolescentes que ali 
estão, inclusive o fortalecimento de vínculos familiares. Para 
Bisneto (2007, p. 16):  

 
Assim como em qualquer campo de trabalho do 
assistente social, a sua atuação não deve limitar-se ao 
atendimento isolado de determinado segmento, mas 
deve haver a compreensão das relações sociais em que o 
sujeito está inserido, sendo o espaço familiar um dos 
aspectos a serem priorizados para que haja continuidade 
das ações realizadas. 

 
Assim, compreende-se que dentro dos espaços de Centro de 

Convivência exista um trabalho que é realizado por meio da 
interdisciplinaridade desenvolver as potencialidades dessa 
criança ou adolescente com atividades significativas e 
prazerosas.  Ao se trabalhar desta maneira, torna-se possível 
o ganho de confiança desta criança, a restauração do sentimento 
de segurança e consequentemente o fortalecimento de vínculos 
outrora perdidos em detrimento das situações de 
vulnerabilidade ao qual ela foi exposta. 
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3. OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELO ASSISTENTE SOCIAL 
NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA NA GARANTIA DE 
DIREITOS PREVISTOS PELO ECA: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES. 
 

Os Centros de Convivência de Apoio à Criança e ao 
Adolescente são uma organizações da sociedade civil que 
atendem crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 anos 
em situação de vulnerabilidade social. Sua a área de atuação 
encontra-se nos campos da Educação e a Assistência Social, 
objetivando desenvolver programas e projetos na área de 
orientação ,prevenção e encaminhando, dando atendimento 
preferencial e proteção às Crianças e Adolescente em diversas 
atividades de esportes, saúde, cultura recreação e lazer, 
desenvolvendo aspectos psicológicos e sociais, executa 
programas de integração e lazer para jovens e adultos, por meio 
de oficinas e cursos profissionalizantes, visando geração de 
renda e integração das famílias que frequentam o Centro, bem 
como para  a comunidade vizinha, contribuindo assim para o 
exercício de cidadania. 

Os Centros de Convivência são uma instituições que 
encontram-se em conformidade com a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais de 11 de novembro de 2009 que tem 
como descrição especifica do serviço para crianças e 
adolescente e 06 a 15 anos que diz: 

 
Tem por foco a constituição de espaços de convivência, 
formação para a participação e cidadania, 
desenvolvimento e protagonismos e da autonomia das 
crianças e adolescente, a partir dos interesses, demanda 
e potencialidade do protagonismo e da autonomia das 
crianças e adolescentes, a partir dos interesses 
demandas e potencialidade dessa faixa etária. As 
intervenções devem ser pautadas em experiências   
lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, 
interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. 

 
 O Assistente Social dentro dos Centros de Convivência 

necessita ter um olhar mais apurado acerca das questões 
pedagógicas, uma vez que é por meio delas que se estabelece o 
acesso a essa criança e são construídas as propostas de 
intervenção. Resgatar valores, propiciar a esses indivíduos o 
acesso e convivência com a comunidade, com a família dentro 
de uma nova perspectiva, a de cooperação e auxílio mútuos, 
assim como o trabalhar das potencialidades individuais que 
favoreçam o desenvolvimento pleno deste indivíduo. 
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É importante pensar na intersetoriedade, se faz necessária 
uma ponte entre os espaços de atendimento a esta criança. A 
ação intersetorial, nas redes de base local e/ou regional, 
reclamam por valorização e qualificação na interconexão de 
agentes, serviços, organizações governamentais e não-
governamentais, movimentos sociais e comunidades.  

 
[..] o Assistente Social dentro das políticas de 
intersetoralidade devem promover a democratização do 
acesso às unidades e aos serviços de saúde; estratégias 
de aproximação das unidades de saúde com a realidade; 
ênfase nas abordagens grupais; acesso democrático às 
informações e estímulo à participação popular. (CFESS, 
2010, p. 26). 

 
Na perspectiva da prática intersetorial, na qual o que se 

espera, é o compartilhamento de conhecimentos, ações e 
responsabilidades, as questões relativas a lugares de poder 
estão explicitadas e exigem ser tratadas, uma vez que põe em 
xeque o alcance das especificidades empregadas isoladamente e 
a segurança que isto traz aos detentores das mesmas. Os saberes 
competentes e os julgamentos fortalecidos por determinados 
lugares de poder em uma situação intersetorial são 
importantes, contudo, não é o bastante, pois não se trata apenas 
de somar partes, mas sim, de produzir sinergia a partir da 
reunião destas. 

Em consonância, o caderno de Orientações Técnicas sobre o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
criança e adolescentes aborda enquanto objetivos específicos 
do Assistente Social: 
 

 Complementar as ações da família e da comunidade na 
proteção e no desenvolvimento de crianças e 
adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares 
e sociais; - Assegurar espaços de referência para o 
convívio grupal, comunitário e social e para o 
desenvolvimento de relações de afetividade, 
solidariedade e respeito mútuo; -Possibilitar a ampliação 
do universo informacional, artístico e cultural de 
crianças e adolescentes, bem como estimular o 
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 
talentos e propiciar sua formação cidadã; - Estimular a 
participação na vida pública do território e desenvolver 
competência para a compreensão crítica da realidade 
social e do mundo contemporâneo; - Contribuir para a 
inserção, reinserção e permanência no sistema 
educacional (BRASIL, 2010, p. 43-44). 

 
Nessa perspectiva, os profissionais de Assistência Social 

precisam desenvolver estratégias que promovam a garantia de 
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direitos para as crianças e adolescentes que frequentam os 
Centros de Convivência assim como o fortalecimento de 
vínculos com a primeira sociedade que é a família e a 
comunidade na qual estão inseridas. 

 O assistente Social  ocupa o cargo de supervisão que é de 
suma importância para a instituição pois, desenvolve um 
trabalho em parcerias com diversos setores do poder público 
,realizando palestras e campanhas com responsáveis tais como: 
trabalho de prevenção de doenças infecto contagiosas, dengue, 
tabagismo, drogas, alcoolismo, com a participação e 
coordenação de grupos de estudos e discurso com equipes 
multidisciplinares, colaborar e buscar junto com a equipe de 
trabalho e usuário na manutenção e melhoria de qualidade dos 
serviços prestados pelas instituições,  priorizando as ações de 
políticas da assistência social, acompanhamento das famílias, 
das crianças atendida no projeto através de entrevistas com os 
pais, de  visitas domiciliares para conhecer a realidade das 
mesmas,  e busca ativa das crianças faltosas, encaminhamento 
aos órgão competentes quando necessário e elaboração de 
planos de ações.  

Em relação à finalidade, a instituição devem atender crianças 
e adolescentes em diversas atividades bem como atendimento 
às famílias em condições de vulnerabilidade social e fragilização 
de vínculos familiares e/ou social, ausência de acesso e 
possibilidade de inserção. 
 

Conforme o com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), nos (Arts 7º a 14º), a criança e o adolescente têm 
direito a proteção á vida e a saúde, mediante a efetivação 
de políticas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existências. 

 
O trabalho a ser realizado dentro dos Centros de Convivência 

também necessita compreender a conjectura social das famílias, 
é necessária uma triagem para identificar quais são as ameaças 
sociais e traçar os planos de intervenção, uma vez que não é 
possível tratar somente a causa, mas sim a raiz do problema. 

Deve-se trabalhar com a promoção da autonomia e 
emancipação dos sujeitos dentro de um viés que corresponde ao 
modelo de sociedade vigente, por isso a necessidade de resgatar 
valores, normas, condutas, a própria dignidade humana em 
alguns casos: pensar o sujeito como um todo e não somente 
enquanto uma pessoa em processo de transição. 

De acordo com Montanõ (2006):  
 

Torna-se assim necessária a clara caracterização e 
construção de um projeto profissional crítico e 
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progressista a partir de “tendências históricocríticas”, 
fundado em princípios e valores tais como: a liberdade 
(não só formal, negativa, mas que considere a 
potencialidade), a democracia substantiva (e a 
democratização); a cidadania e sua expansão, ampliando 
os direitos humanos, civis, políticos e sociais; a justiça 
social (e a igualdade social, que não se confundem com a 
identidade); as políticas sociais universais, não-
contributivas, de qualidade e constitutivas de direito de 
cidadania; a ampliação da esfera pública; a eliminação de 
toda forma de exploração, dominação e submissão como 
sistema de convivência social e de desenvolvimento de 
uma essencial cidadania e da emancipação humana 
(MONTANÕ, 2006, p.144). 

 

As atividades de cunho social devem buscar promover ao 
máximo a independência e autonomia dos alunos, ainda que 
esse trabalho envolva inúmeras tentativas sem que se obtenha 
sucesso, é válido ressaltar que a persistência é a chave principal 
desse processo. A busca por estabelecer um diálogo segue o 
mesmo caminho, a interação social precisa existir. A autoestima 
desse indivíduo também precisa ser trabalhada, dispensar 
elogios, palavras de afirmação e incentivo favorecem a 
aprendizagem e transformam as estruturas cognitivas da 
criança. 

Assim, a intersetorialidade é considerada como um princípio 
que orienta as práticas de construção de redes municipais, 
posiciona-se em favor de uma nova forma de governar, num 
processo complexo, pois, executar ações para a comunidade 
local legitima o esforço de colocar sobre a responsabilidade de 
uma unidade descentralizada de serviços provenientes de 
diferentes setores, como a assistência social e a saúde,  para que 
desenvolvam projetos além de seus espaços setorizados e 
divididos por departamentos, consolidando-se como políticas 
públicas de perspectiva intersetorial, sustentada por uma rede 
social integrada. (PMS-2010-2013 p.5).  

Nesse processo, a criança/adolescente torna-se, sujeito e não 
objeto de intervenção, tendo um papel ativo na identificação de 
suas demandas e problemáticas. Podemos dizer que, a 
Assistência Social contemporânea exige estratégias que 
viabilizem ações a partir da realidade local. Esta necessita de 
modelos flexíveis em que o processo de descentralização e 
participação social de uma forma diferente de planejar, realizar 
e controlar a prestação de serviços, que seja efetivado, de 
maneira a favorecer as ações e decisões. O desafio da 
intersetorialidade nesse sentido significa alterar toda a forma 
de articulação dos diversos segmentos da organização do 
aparato governamental, que muitas vezes possuem percepções 
e interesses diferentes.  
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Para atuar e enfrentar este contexto, no entanto, exige num 
primeiro momento definir o que se entende por rede social, 
especialmente no âmbito municipal dos serviços de atenção ás 
necessidades da família, crianças e adolescentes, idosos e 
mulheres. 

 Tradicionalmente, as políticas públicas básicas (educação, 
assistência social, saúde, habitação, trabalho, cultura, lazer, etc.) 
são setoriais e desarticuladas, respondendo a uma gestão com 
características ainda centralizadoras, hierárquicas, deixando 
prevalecer práticas na área social que não geram a promoção 
humana. Além disso, percebe-se que cada área da política 
pública tem uma rede própria de instituições e/ou serviços 
social.  

Podemos dizer que hoje as políticas sociais trabalham em 
uma lógica funcional e hierarquizada - ou seja, com poderes 
definidos e formalizados, processos de trabalho fracionados, 
excesso de normas para controle e coordenação, e comunicação 
interna difusa - e este é o formato organizacional público, mais 
comumente encontrado. Nessa perspectiva é que os 
profissionais dos Centros de Convivência precisam dominar 
múltiplos saberes; legislações sociais vigentes e atualizações 
permanentes; compreensão da conjuntura e das relações de 
poder e conhecimento, se distanciando de rotinas, instrumentos 
e técnicas com respostas prontas, fragmentadas imediatistas, 
isoladas que tratam apenas da aparência.  

Portanto, o trabalho coletivo, intersetorial pode ser a 
resposta ás diversas demandas e a novas dimensões das 
políticas públicas e sociais, uma vez que o cidadão é um só, ele é 
único e dependente dessas políticas. Quanto mais serem 
trabalhadas juntas maior facilidade e possibilidades concretas 
de atuação. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da realização deste trabalho foi possível conhecer 
melhor quais são as maiores dificuldades dos profissionais de 
Assistência Social no tocante a garantia de direitos de crianças e 
adolescentes instituídos pelo ECA dentro dos Centros de 
Convivência. 

Verificou-se que o profissional de Assistência social atuante 
nos Centros de convivência precisa ter um olhar diferenciado 
para a condução do trabalho a ser realizado com essas crianças 
e também com suas famílias, as ações devem ser pensadas de 
maneira a englobar o todo, possibilitando o fortalecimento de 
vínculos e uma reestruturação familiar. 
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Diante das premissas apresentadas, o presente trabalho se 
justifica pela necessidade de complementação entre teoria e 
prática no tocante a reconhecer a importância e os mecanismos 
de atuação do Assistente Social dentro dos Centros de 
Convivência para crianças e adolescentes. 

Conforme foi abordado no presente estudo, a Assistência 
Social precisa do fortalecimento de redes, a intersetorialidade 
para que possa desempenhar um trabalho qualitativo e 
contínuo. Nesse sentido, espera-se que a mesma lance luz sobre 
essas questões possa influenciar em novas pesquisas acerca do 
papel que o profissional de Assistência Social pode realizar 
dentro dos Centro de Convivência para crianças e adolescentes 
no tocante ao resgate das relações familiares. 
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O FAZER PEDAGÓGICO DO PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA E CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE DOWN 

 

Ariel de Lima Palácios Demenek   
Rodrigo Aranda Serra  

  

INTRODUÇÃO  
 

A Educação Física escolar é fundamental para estimular o 
desenvolvimento das crianças nos diversos aspectos, isto é, 
cognitivo, afetivo-social e motor. Frente às novas demandas 
instaladas na sociedade, em especial, da inclusão de alunos com 
deficiência no ensino regular, é importante analisar como os 
professores podem desenvolver atividades no que tange as 
necessidades dessas crianças com Síndrome de Down (SD).  

No entanto, falar de inclusão atualmente tem sido foco de 
investigação de diversos educadores e pesquisadores, 
principalmente por conta das possiblidades de implementações 
de políticas educacionais no ambiente escolar. Neste sentido, 
alunos com SD devem ser incluídos em um contexto dinâmico de 
aprendizagens de modo a construírem a autonomia físico-
motor, emocional e intelectual (ANUNCIAÇÃO, COSTA, DENARI, 
2015).  

Anunciação, Costa e Denari (2015) consideram que, apesar 
dos avanços na literatura na área de humanas, ainda é preciso 
criar novos mecanismos e estratégias que possam auxiliar os 
professores na execução das atividades de Educação Física para 
alunos com SD, reconhecem a carência de teorias relacionadas a 
este aspecto, citando a necessidade de serem criadas práticas 
pedagógicas coerentes com as necessidades de aprendizagem 
destes alunos.  

A pessoa com a SD tem um ritmo de aprendizagem mais 
lento, cujas etapas precisam ser respeitadas. Inteligência, 
memória e capacidade de aprender podem ser desenvolvidas 
com estímulos adequados, cabe aos pais e educadores dessas 
crianças a função de estimulá-los por meio de atividades lúdicas, 
visando prepará-los para a aprendizagem de habilidades mais 
complexas (LOPES, 2002).  
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Segundo Werneck (1995, p.48) “[...] as pessoas com SD têm 
capacidade de aprender, dependendo da estimulação recebida e 
da maturação de cada, o desenvolvimento afetivo e emocional 
da criança também adquire papel importante” [...] Sendo assim, 
o exercício físico deve ser bem trabalhado, para um bom 
desempenho e resultado.  

Neste contexto, a escola precisa trabalhar a aceitação da 
criança, incentivar sua independência através de elogios dando 
liberdade para que estas conquistem seu espaço e o respeito das 
outras pessoas. Faz-se necessário aplicar as crianças com SD, 
práticas de atividade física que estimulem e promovam o seu 
desenvolvimento motor para que se tenha um melhor 
desenvolvimento, proporcionando assim uma melhora em sua 
qualidade de vida, diminuindo diversos fatores de doenças que 
são propícios a esses escolares.  

De acordo com Lopes (2002, p. 41): 
  

A escola se configura como um ambiente importante para 
a socialização de crianças com SD. Diante disso, também 
devem ser beneficiadas com as atividades ministradas na 
escola nas aulas de Educação Física, com as demais 
crianças, não somente em uma perspectiva inclusiva, mas 
sim propiciando a oportunidade a todas de conviverem 
com as diferenças, trazendo melhoria na sua qualidade 
de vida, social, emocional e pessoal.  

  
Deve-se oportunizar e habilitar essas pessoas a realizarem 

todas as suas potencialidades, minimizando as inferioridades 
resultantes de suas dificuldades. Neste contexto, a escola precisa 
trabalhar a aceitação da criança, incentivar sua independência 
através de elogios dando liberdade para que estas conquistem 
seu espaço e o respeito das outras pessoas. No entanto, os 
aspectos enfatizados como a problemática é de que forma o 
professor de Educação Física desenvolve atividades que 
contribuem nos aspectos motores, sócio afetivo, intelectual para 
crianças com SD.  

Sendo assim, este estudo teve como objetivo geral verificar 
como a Educação Física por meio das atividades desenvolvidas 
pelo professor pode contribuir e intervir para melhora nos 
aspectos cognitivos, motor e sócio afetivo das crianças com SD. 
Também identificar o impacto das aulas de Educação Física no 
desenvolvimento do aluno com Down em todos os seus aspectos 
e descrever as estratégias que podem ser utilizadas pelo 
profissional de Educação Física em suas aulas foi classificado 
como objetivos específicos.    
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BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA SOBRE A SÍNDROME DE 
DOWN E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR  

 
Com base nas teorias de Carvalho (1998) pode-se apresentar 

uma breve abordagem histórica da SD. O autor afirma que no 
ano de 1866, John Langdon Down observou nítidas semelhanças 
fisionômicas entre algumas crianças com deficiência mental. Ele 
passou a utilizar o termo “mongolismo” para descrever as 
características fisiológicas e estéticas das crianças com este tipo 
de deficiência.  

Carvalho (1998) analisa a situação dos “mongóis”, os quais 
eram vistos como pessoas inferiores. Os anos foram passando e 
novos estudos foram sendo desenvolvido, o avanço das ciências 
possibilitou novas abordagens acerca deste assunto.  

Castro e Pimentel (2009) consideram que crianças com SD 
eram tratadas como pessoas impossibilitadas de aprender 
alguma coisa. Considera que os cientistas deram um grande 
passo na medida em que foram fazendo novas descobertas, 
como por exemplo, a distribuição das células e cromossomos.   

De acordo com Carvalho (1998, p. 34):  
Também faz menção a este aspecto, ressaltando que uma 
das descobertas foi feita no ano de 1958, quando o 
geneticista Jérôme Lejeune observou que existe um erro 
nas distribuições das células em pessoas com SD, sendo 
que ao invés de 46 cromossomos, as células recebiam 47. 
“Este cromossomo a mais se ligava ao par 21, surgindo o 
termo “Trissomia dos 21” que é o resultado da não 
disjunção primária, que pode ocorrer em ambas às 
divisões meióticas e em ambos os pais”.  

  
Duarte (2017) considera que ocorre um erro na distribuição 

dos cromossomos nas células, ou seja, um não pareamento dos 
cromossomos de forma apropriados para os polos na fase 
denominada anáfase, por isso um dos gametas receberá dois 
cromossomos 21 e o outro nenhum. Segundo ele, as causas desta 
má formação e distribuição das células ainda não estão 
definitivamente esclarecidas.  

Os estudos apontam que “o indivíduo com SD manifesta 
comprometimento no desenvolvimento da linguagem, que se 
mostra mais lenta; é neste domínio que a criança acometida 
apresenta os maiores atrasos” (LUIZ, 2008, p. 2). Deste modo, é 
importante compreender as características estéticas e 
fisiológicas de crianças com SD, como mostra o próximo 
subcapítulo desta pesquisa.  
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2.1 CARACTERÍSTICAS DA SÍNDROME DE DOWN  
 

 Com base nas considerações de Carvalho (1998) pode-se 
apresentar as características de uma pessoa com SD, 
abrangendo a aparência física da cabeça, rosto, olhos, orelha, 
boca e pescoço, abdômen, mãos e pés, etc. O autor chama de 
braquicefalia o fato de a cabeça ser levemente achatada na 
maioria das crianças com esta síndrome. Enfatiza que as 
moleiras (fontanela) aparentam ser maiores do que as de 
crianças sem esta síndrome, demorando mais  tempo para se 
fechar.  

Na linha média onde os ossos do crânio se encontram (linha 
de sutura), há muitas vezes, uma moleira adicional (fontanela 
falsa). Cabelo liso e fino, em algumas crianças, pode haver áreas 
com falhas de cabelo (alopecia parcial), ou, em casos raros, todo 
o cabelo pode ter caído (alopecia total) (CARVALHO, 1998, p. 
170).  

 Segundo Duarte (2017), o rosto de uma criança com SD 
apresenta um contorno achatado, mais parecido com pessoas de 
países orientais, principalmente no que diz respeito a forma do 
rosto e expressão facial, isto pelo fato de terem os ossos nasais 
mais afundados e passagens nasais mais estreitas.  

Com relação aos olhos, o autor chama a tenção para a 
inclinação lateral acima da prega epicântica, ou seja, a que está 
localizada na pálpebra superior e se desloca para a parte interna 
dos olhos. Considera que estas crianças possuem pálpebras mais 
estreitas do que as outras crianças sem esta síndrome (CASTRO, 
PIMENTEL, 2009).  

As orelhas são menores e com um aspecto de orelha dobrada, 
isto configura a principal alteração da orelha de uma pessoa com 
SD (DEA, 2009). Com relação a boca, Dea (2009) considera que 
a boca de uma criança com SD é bem menor do que a das 
crianças sem SD. Algumas delas ficam boa parte do tempo com 
a boca aberta e com pouco controle sobre a mesma no momento 
de falar e comer. Com o passar do tempo, a língua destas 
crianças pode ficar com estrias devido as peculiaridades da sua 
formação fisiológica. Os dentes de leite também demoram mais 
a crescer e também podem apresentar um formato diferenciado 
com relação às demais crianças.  

O pescoço das crianças com SD possui uma aparência mais 
larga e grossa, estas características são bastante visíveis desde 
os primeiros dias de vida do bebê. Conforme ele vai crescendo, 
as dobras soltas do lado posterior do pescoço vão diminuindo 
(LUIZ, et, al, 2008). Já o abdômen aparenta ser mais saliente. O 
tórax apresenta um formato estranho, sendo que a criança pode 
apresentar um osso peitoral afundado ou projetado. É 
importante ressaltar que crianças com SD têm o coração 
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aumentado, que é o que caracteriza a doença cardíaca congênita, 
isto faz com que o peito pareça mais globoso no lado esquerdo. 
“Em consequência das anomalias cardíacas e de uma baixa 
resistência às infecções, a longevidade dos mongoloides 
costuma ser reduzida” (CARVALHO, 1998, p. 172).  

As mãos e pés de pessoas com SD são menores e mais grossas 
do que os das pessoas sem esta síndrome. Os dedos dos pés são 
menores e mais grossos do que os dedos de uma criança comum, 
faltando uma falange no dedo mínimo (CASTRO, PIMENTEL, 
2009). Não esquecendo de que possuem prega única (prega 
simiesca) nas palmas.  

Quanto às genitálias, os homens possuem o pênis pequeno e 
as mulheres possuem a clitóris e lábios menos desenvolvidos. 
Dea (2009) afirma que estas características podem variar de 
uma pessoa para outra, porém, é necessário compreender o 
básico destas diferenças corporais. Considera ainda que apesar 
de existir estas diferenças, não se pode acreditar que crianças 
com SD são incapazes de realizar as atividades físicas em função 
destes aspectos, por exemplo, o fato de terem os dedos mais 
curtos não significa dizer que serão péssimos em agarrar uma 
bola ou jogá-las.  
  
2.2 O IMPACTO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN  
 

 Pode-se iniciar este capítulo com o pensamento de Gaio 
(2016, p. 176) que diz: “Devese assumir radicalmente o mistério 
guardado dentro de cada corpo, enquanto ser capaz de aprender 
e de ensinar; mistério este, constantemente renovado conforme 
forem renovados os desafios que os educadores consigam lançar 
sobre esses corpos”.  

Não se pode deixar de enfatizar o prazer que é para o 
profissional de Educação Física ter experiências positivas, 
vendo o desenvolvimento motor, intelectual e psicológico das 
crianças com SD mediante suas intervenções e uso de 
estratégias viáveis a este desenvolvimento.  

As atividades motoras com crianças com SD, segundo Gaio 
(2006) servem como estímulo, isto porque através dos 
movimentos corporais elas vão adquirindo maior estabilidade e 
confiança em si mesmas. Pensando nisto, é importante lembrar 
que “[...] as escolas deveriam acomodar todas as crianças 
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 
sociais, emocionais, linguísticas ou outras” (BRASIL, 1994, p.3).  

Deste modo, é um direito destas crianças ter acesso a uma 
educação que cuide integralmente das suas necessidades, sejam 
elas cognitivas psicológicas ou motoras. Crianças que não 
participam de atividades físicas podem ser acometidas por 
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efeitos negativos, conforme Luiz (2008), o principal efeito desta 
não participação seria a ausência de senso de pertencimento ao 
grupo.  

Portanto, o primeiro aspecto positivo desta questão estaria 
na possibilidade de fazer a criança se sentir parte de um grupo, 
ou seja, ela vai interagir com outras crianças e entender que ela 
não está sozinha, pertence, além do grupo familiar, a um grupo 
que tem os mesmos objetivos em comum, que seria a realização 
de atividades físicas. Esta interação elimina a barreira do sentir-
se rejeitada pelo grupo.  

O impacto das aulas de Educação Física na vida destas 
crianças é grande. Anunciação, Costa e Denari (2015) considera 
que o principal deles é o desenvolvimento da autonomia a partir 
da execução das atividades e jogos, por exemplo, em uma aula 
com futebol, as crianças aprenderão os comandos que devem 
ser seguidos, os princípios e regras, sabendo que para cada erro 
existe uma punição, isto trabalha a questão do comportamento 
na sociedade, visto que para cada ação existe uma consequência, 
se a ação for correta, atrairá coisas positivas para a vida do 
cidadão.  

Apesar dos benefícios trazidos pela Educação Física para 
crianças com SD, muitas barreiras ainda devem ser superadas. 
Alves e Duarte (2013, p. 5) citam que “as escolas públicas e 
privadas brasileiras tem realizado apenas a alterações no 
espaço físico para o recebimento do aluno com deficiência”. Ou 
seja, as mudanças não são feitas nos planejamentos pedagógicos 
destas aulas, como também não abrangem a infraestrutura 
escolar e a capacitação dos professores, de modo que estes 
estejam aptos a lidarem com os desafios de lidar com alunos 
com SD.  

Castro e Pimentel (2009) consideram a necessidade de 
pensar melhor na igualdade e construção de uma sociedade 
mais justa. Ressaltam que o professor de Educação Física pode 
estimular em seus alunos o gosto pelo esporte. Assim, é 
necessário ver as aulas de Educação Física, não como um passa 
tempo ou como uma exigência curricular, mas sim como uma 
oportunidade de estimular competências e ajudar na formação 
da identidade do aluno com SD.  

Todos os segmentos educacionais, sejam eles públicos ou 
privados, devem levar em consideração as estratégias que 
devem ser utilizadas nas metodologias de ensino, tomando 
como meta a completa “integração dos processos neurológicos 
e da harmoniosa evolução de funções específicas, como a 
linguagem, percepção, esquema corporal” (CASTRO, PIMENTEL, 
2009, p. 303).  

Portanto, não se pode deixar de investir em estratégias que 
viabilizem a maior interatividade entre as crianças com e sem 
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SD. Assim, todas poderão interagir umas com as outras através 
de métodos inclusivos e capazes de trabalhar a autonomia das 
crianças a partir da realização de atividades físicas, como mostra 
o próximo subcapítulo.  

  
2.2.1 Estratégias que podem ser utilizadas pelo Profissional 
de Educação Física  
 

Fidalgo (2001) ressalta que a caminhada oferece vários 
benefícios para crianças, jovens e adultos, os quais podem ser 
direcionados aos fatores biológicos, em longo prazo, e 
psicológicos, em curto prazo, além disto, a caminhada ajuda 
consideravelmente a combater  e controlar problemas como: 
colesterol, pressão arterial, diabetes, obesidade, problemas 
cardíacos, dentre outros. Ela assegura que, se por um lado as 
mudanças no desempenho físico demoram a aparecer, o mesmo 
não se pode dizer do bem-estar psíquico. Depois de uma 
caminhada a alteração psicológica é imediata. A atividade 
melhora a autoestima, o humor, diminui a depressão, o estresse 
e o isolamento social (FIDALGO, 2001, p. 02).  

Castro e Pimentel particularidades, o que condiz com a 
necessidade de o professor adaptar as técnicas das diferentes 
modalidades esportivas. Sendo assim, em uma caminhada ao 
redor do pátio da escola, por exemplo, o educador físico deve 
averiguar qual o tempo adequado para que as crianças com SD 
caminhem, observando o seu comportamento, se apresentam 
cansaço superior às demais crianças.  

Sabe-se que a dança permite ao praticante ser beneficiado 
tanto fisicamente como psicologicamente. A mesma propicia 
melhorias em vários aspectos da vida do praticante, como: 
“coordenação, equilíbrio, ritmo, estresse, postura, socialização”, 
fazendo com que os mesmos explorem o espaço, o que ajuda na 
integração de todos e no respeito às diferenças rítmicas de cada 
um (VAZ, BRITO, VIANNA, 2010, p. 11).  

Do ponto de vista de Nanni (2003, p. 34) o movimento do 
corpo “é fundamental para o suprimento das necessidades 
cotidianas dos indivíduos, sendo que tais necessidades 
abrangem aspectos como: percepção e relaxamento; 
consciência corporal e do seu autoconceito mediante diferentes 
comportamentos e estilos de vida”.  

Neste sentido, a autora destaca que o movimento do corpo se 
constitui um processo que visa melhorar a qualidade da 
percepção e estimulação inter e intrapessoal, vale salientar 
também que a consciência corporal se refere a integração 
motora de mecanismos neuro- psicofisiológicos, sociológicos e 
histórico-culturais (NANNI, 2003). Vê-se na concepção desta 
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autora que a dança favorece os aspectos físicos e psicológicos ao 
mesmo tempo.  

Alves e Duarte (2008) evidencia que a partir da dança é 
possível educar qualquer cultura, sendo que em qualquer 
população humana, a forma mais utilizada para se expor às 
emoções é a dança, visto que a mesma é algo que exige muita 
emoção, criatividade, elementos estes que propiciam o 
autoconhecimento de cada pessoa no sentido de aprimorar seu 
desenvolvimento, vale ressaltar que a arte da dança faz parte do 
cotidiano do ser humano nas mais variadas culturas existente 
no mundo inteiro, a qual integra aspectos como: trabalho, laser 
e religião. Pode-se dizer que a dança deve ser estimulada desde 
a infância, visto ela ajuda na mobilidade corporal e 
aprendizagem das potencialidades motoras, afetivas e 
cognitivas de forma harmoniosa (BRASIL, 1996).  

De acordo com pesquisas feitas por neurocientistas, existe a 
comprovação de que a dança promove um melhor 
desenvolvimento da inteligência, sentimento e desempenho 
corporal, podendo ser praticada tanto individualmente como 
coletivamente no intuito de promover a socialização, o respeito 
e a solidariedade (BRASIL, 1996).  

Ressalta-se que o propósito do estudo realizado pelos 
autores acima citados, não é o de formar profissionais para 
atuarem na dança de forma desassociada das suas atribuições 
enquanto profissional da Educação Física, porém, oferecer um 
aparato em termos de conhecimentos que facilitem a prática de 
aplicação da dança nas aulas de Educação Física.  

“As atividades na Educação Infantil possuem caráter lúdico 
que engloba jogos e brincadeiras para promover aprendizagem 
aos alunos. Essa característica é o elemento propulsor dos 
métodos e dos mecanismos de desenvolvimento das crianças” 
ANUNCIAÇÃO, COSTA, DENARI, 2015, p. 4). As autoras 
consideram a necessidade de serem criados mecanismos de 
diferenciação, que permitam o acesso de crianças com SD aos 
esportes a serem trabalhados nas aulas de Educação Física.  

O esporte adaptado coloca-se como uma forma de 
possibilitar manifestações heterogenias no esporte. Abrangem 
os aspectos biológicos, psicológicos, da modalidade, sociais e de 
avaliação motora (SILVA, et al, 2013).  

Esporte adaptado posiciona-se na sociedade contemporânea 
como importante meio de inclusão social e empoderamento de 
pessoas com deficiência, porém o componente competitivo lhe 
confere uma face excludente, na qual sujeitos são selecionados 
e comparados frente sua capacidade atlética (SILVA, et al, 2013, 
p. 8).  

Com base nestas considerações, podem-se apresentar 
algumas adaptações que podem ser realizadas pelos educadores 
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para que os alunos com SD possam fazer com maior facilidade. 
Dea (2009) destaca que crianças com SD devem ser treinadas 
juntamente com as demais crianças sem deficiência, isto ajuda 
na interatividade e relacionamento interpessoal, entretanto, as 
regras do jogo devem ser adaptadas pelos educadores físicos no 
que tange a capacidade física, principalmente cardíaca, destas 
crianças, ressaltando que por falta de acompanhamento 
adequado, as crianças com esta síndrome podem ficar mais 
vulneráveis à problemas como desmaios, arritmias cardíacas, 
etc.  

 Um exemplo é o futebol adaptado. Amorim (2016) afirma 
que o futebol adaptado para crianças com SD ajuda a melhorar 
ajuda na superação dos problemas enfrentados por estas 
crianças, como por exemplo, problemas de saúde e falta de 
socialização. Dentre as estratégias que devem ser utilizadas 
pelos educadores na prática destes esportes seria a orientação 
prévia aos alunos acerca do ritmo que devem ter nas jogadas da 
bola, orientando-os sobre a necessidade de respeitar os limites 
das crianças com Down.  

Com a prática do futebol adaptado pode-se obter diversas 
melhorias na vida do portado de Síndrome de Down, tais como, 
seu equilíbrio, a coordenação de movimentos, sua estrutura 
músculo esquelética, a orientação espacial e nos problemas 
respiratórios, enfatizando as atividades aeróbicas e resistência 
muscular, já que a hipotonia e a deficiência cardiorrespiratória 
são os problemas que são mais frequentes nos portadores da 
síndrome de Down (AMORIM, 2016, p.3).  

A natação também pode ser trabalhada de forma adaptada, 
levando-se em conta das limitações das crianças com SD. Devido 
aos problemas cardiorrespiratórios que estas crianças 
apresentam, o educador físico que trabalha com natação deve 
estabelecer critérios com relação a capacidade de cada criança, 
desenvolvendo planilhas ou cronogramas com o tempo 
estimado para cada atividade, observando que o tempo mais 
apropriado para que cada um execute a sua tarefa (DEA, 2009).  

Não se pode negar que as crianças com SD, diferentemente 
das crianças com deficiência visual, por exemplo, têm condições 
maiores de realizar tarefas atividades físicas sem muitas 
restrições. Entretanto, é preciso criar mecanismos que as 
favoreçam, como por exemplo, diminuir o tempo para cada 
atividade, observar seus ritmos cardíacos, averiguando se tem 
condições de continuar com os exercícios ou jogos, 
acompanhando-as de perto para assegurar que os exercícios 
estão sendo feitos de forma correta, visto que, como possuem 
alguma limitações cardíacas, qualquer exercício mal executado 
poderá trazer algumas consequências para a sua saúde (GORLA, 
DUARTE, COSTA, 2017).   
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MATERIAL E MÉTODO   
 

Tratou-se de um estudo exploratório com abordagem 
qualitativa, que contempla um estudo de campo. A pesquisa 
bibliográfica foi realizada a partir de seleção de livros e artigos 
publicados na base de dados da Scielo, Lilacs, anais eletrônicos 
e demais fontes confiáveis de revistas científicas e acadêmicas.  

A coleta de dados ocorreu entre os meses de abril e maio do 
ano de 2018. Os participantes foram quatro professoras de 
Educação Física de escolas privadas e de Escola Publica. As 
mesmas foram identificadas no estudo como professora A, B e C.  

Como instrumento de pesquisa foi elaborado um 
questionário semiestruturado, no qual conteve 7 perguntas 
sendo 3 no qual terá que responder sim ou não (caso responda 
NÃO, terá que justificar sua resposta) e 4 perguntas abertas, 
referente ao tema, no qual será colhido as informações da 
pratica pedagógica do Professor.  

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES    

 
As professoras que responderam o questionário, possuem 

idade entre 22 e 35 anos e no tocante tempo de experiência 
como professores, variam entre 2 a 10 anos. Amorin (2016) 
enfatiza que os educadores vão adquirindo novas experiencias 
com o passar dos tempos, o que ajuda na ampliação dos saberes 
para o enriquecimento das aulas na disciplina de Educação 
Física.  

Partindo para a resposta da primeira questão do 
questionário aplicado, mostra o conhecimento das professoras 
com relação a definição da SD enquanto alteração genética nos 
cromossomos.  

A professora A respondeu que: “Síndrome de Down é uma 
alteração genética caracterizada pela presença de um 
cromossomo extra nas células de um indivíduo”. Esta resposta 
pode ser confirmada pelas teorias de Duarte (2017) quando 
ressalta que ocorre um erro na distribuição dos cromossomos 
nas células, ou seja, um não pareamento dos cromossomos de 
forma apropriados para os polos na fase denominada anáfase, 
por isso um dos gametas receberá dois cromossomos 21 e o 
outro nenhum.  

A professora B respondeu que:  
“Síndrome de Down é conhecida como trissomia 21, ou seja, 

possui um cromossomo a mais, ao invés de 46 possui 47”. Duarte 
(2017) assegura que as causas desta má formação e distribuição 
das células ainda não estão definitivamente esclarecidas.  

A professora C evidenciou as mesmas respostas em linhas 
gerais, tratando a SD como uma alteração genética nos 
cromossomos. Para Luiz (2008) os estudos apontam a 
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necessidade de compreender as características estéticas e 
fisiológicas de crianças com SD para oferecer-lhes boas 
condições e qualidade de vida. Acrescenta que mesmo com 
limitações, crianças com esta síndrome são capazes de 
desempenhar importantes papéis na sociedade.  

Para Figueiredo (2012, p. 16), “O diagnóstico da criança com 
SD é realizada, inicialmente, pelo aspecto fenotípico, ou seja, 
pela aparência facial”. Caracteriza-se por uma anomalia genética 
que provoca atraso no desenvolvimento global do indivíduo. 
Este desequilíbrio é explicado pela distribuição inadequada de 
cromossomos, no momento da divisão celular. A autora salienta 
que pessoas com esta síndrome não podem ser consideradas 
incapacitadas, pois, por meio de estímulos, são capazes de 
desempenhar importantes papéis na sociedade.  

Fica compreendido, por meio das teorias e das falas dos 
professores, que a SD deve ser vista não como algo 
incapacitante, isto porque existem estratégias que podem ser 
utilizadas em função do desenvolvimento social, físico, 
psicológico e cognitivo das crianças. Pode-se dizer que a 
atividade física deve ser vista como uma destas estratégias.  

Partindo-se para a segunda questão no qual se refere às 
dificuldades encontradas na aplicação/desenvolvimento das 
aulas com os alunos com SD, a professora A respondeu que “as 
dificuldades encontradas abrangem a diversidade pela qual 
cada aluno tem com relação à aprendizagem, “visto que alguns 
aprendem com maior facilidade, outros, com mais dificuldade”. 
Deste modo, é preciso atender a todos, respeitando seus limites 
de forma que eles consigam assimilar os conhecimentos através 
da mediação do professor”.  

Neste sentido, Ferreira e Ferreira (2008) considera que cada 
pessoa com SD tem suas dificuldades, sendo que uns tem mais 
limitações do que outros, tudo depende do estímulo.  

A professora B respondeu que “a dificuldade encontra-se 
principalmente na conscientização sobre esta síndrome, pois a 
SD não tem contraindicações com a atividade física”. Duarte 
(2017) acredita que é preciso haver uma conscientização com 
relação as potencialidades das pessoas com SD, pois elas têm 
capacidades para realizarem todas as atividades que uma 
pessoa sem a síndrome tem, porém, é preciso levar em 
consideração algumas de suas limitações físicas e intelectuais.  

A professora C respondeu “que a dificuldade maior está 
relacionada à instabilidade dos alunos com SD, visto que em 
alguns momentos, eles querem realizar as atividades, em outras 
ocasiões, não querem mais realizar a atividade solicitada.” Dea 
(2009) enfatiza que crianças com SD estão mais vulneráveis e 
precisam de um maior acompanhamento para que haja 
motivação.  
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Observa-se que é preciso ter uma visão abrangente e encarar 
as dificuldades como ponto de partida para uma prática 
pedagógica eficiente e eficaz, capaz de ajudar no 
desenvolvimento integral das crianças com SD. Detectando-se 
as dificuldades, deve-se partir para tomadas de decisões que 
tragam soluções para os problemas identificados, 
principalmente aqueles problemas que estão relacionados a 
interação entre as crianças e relações interpessoais.  

Questionadas na terceira questão, se acham que essas 
crianças podem realizar atividades do dia-a-dia da mesma 
forma que as outras crianças, todas as professoras responderam 
que sim, as mesmas não justificaram a resposta. A professora A 
ressaltou o seguinte: “caso a criança tenha apenas a síndrome, 
sem outro tipo de comprometimento, ela pode realizar 
normalmente as atividades do dia a dia desde que receba 
estímulos e acompanhamento eficiente”. Diante disto, Luiz 
(2008, p. 9) observa que é preciso interagir com as crianças com 
SD, fazendo-as sentir parte integrante da sociedade, “não se 
pode isolar uma pessoa pelo fato de ter SD”.  

Conforme salientado anteriormente, a interação entre 
crianças com e sem SD pode constituir-se uma oportunidade 
significativa de aprendizagens, as quais poderão se concretizar 
a partir da troca de experiências entre as crianças que tem SD e 
as que não têm. Todas devem estar envolvidas em um mesmo 
contexto de Educação Inclusiva.  

De acordo com a quarta questão, foi questionada se é 
possível à interação entre alunos com SD e alunos sem a 
síndrome, as professoras responderam que sim. A professora B 
justificou sua resposta da seguinte forma: “já tenho alunos com 
síndrome de Down há algum tempo, a interação é ótima, 
principalmente quando conto com um profissional da Educação 
especial”. Luiz (2008) observa que sem interação não há 
desenvolvimento.  

Na quinta questão foi questionado em relação aos métodos 
que utilizam para o desenvolvimento das aulas de Educação 
Física, a professora A respondeu que a educação física “é 
responsável pela cultura corporal do movimento que visa 
desenvolver o ser humano em todos os aspectos, sejam eles 
cognitivos, afetivos, social, motor e lúdico”. Luiz (2008) fala da 
importância da inclusão da criança com Síndrome de Down na 
rede regular de ensino e sobre os desafios e possibilidades, 
segundo ele, é preciso reorganizar os métodos de ensino nas 
escolas e oferecer aos alunos oportunidades enriquecedoras de 
aprendizagem.  

Frente a estas respostas, pode-se mencionar os argumentos 
de Alves e Duarte (2015, p.1) quando dizem que “no âmbito 
educacional, o movimento de inclusão defende que a criança 
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com deficiência deve ser incluída no ensino regular para que 
possa se desenvolver e participar ativamente da sociedade” os 
autores entendem que é preciso ter uma visão não 
estigmatizante sobre as crianças com deficiência, seriam os 
rótulos que se dão de que o deficiente não tem condições de 
aprender nem de interagir, o que deve ser combatido 
veementemente.  

Compreende-se que o processo de inclusão do aluno com 
deficiência deve ser uma preocupação constante de seu 
professor. Este deve estar atento não apenas em propiciar sua 
participação e execução nas atividades propostas, mas também 
em promover a inclusão deste na rede social presente durante 
as aulas (ALVES, DUARTE, 2015).  

A professora B respondeu “utiliza o lúdico e que costuma 
utilizar o mesmo método com todos os alunos, ou seja, não há 
diferença, a professora gosta de trabalhar a autonomia dos 
alunos através das atividades.” Duarte (2008) acredita que para 
trabalhar a autonomia da criança é necessário planejar bem as 
aulas e elencar objetivos e metas a serem alcançadas.  

A professora C respondeu “que não utiliza um método 
específico”.  

A professora C “também não usa um método específico, 
porém, trabalha de forma lúdica algumas vezes, ela percebe que 
é preciso ir até o aluno para ver se ele está tendo alguma 
dificuldade ou se precisa de descanso”. Acrescentou que 
“também relatou a necessidade de acompanhar de perto o aluno 
com SD, principalmente com relação ao cansaço na execução dos 
exercícios”. Para Ferreira (2007) é importante definir metas 
específicas e observar se existe a necessidade de fazer alguma 
adequação para superar as dificuldades dos alunos.  

Como se percebe as três professoras responderam que se 
preocupam com sobre o lúdico e aspectos motores. Neste 
sentido, Dea (2009) ressalta que a importância de trabalhar de 
forma lúdica para que as crianças com SD se envolvam e 
interajam com as outras crianças. É fundamental, segundo ele, 
investir em estratégias que despertem o interesse das crianças 
com SD a exercitarem o corpo para propiciar o melhor 
desenvolvimento motor.  

Compreende-se que o método lúdico pode ajudar no quesito 
da motivação, isto porque o “mundo” infantil demanda 
estratégias dinâmicas e concretas. Quando motivadas, as 
crianças com SD poderão se socializar com as outras crianças e, 
de uma forma prazerosa, desenvolver competências e 
habilidades motoras e psicossociais.  

Cabe ressaltar que além de interação social com meio 
ambiente, é importante que seja realizado intervenções nos 
aspectos físicos e intelectuais da criança SD, o mais 
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precocemente possível. Este trabalho estimula o potencial que a 
criança possui, uma vez que proporcionam à elaboração de 
estratégias específicas direcionadas as necessidades de cada 
indivíduo com SD (FIGUEIREDO, 2012, p.2).  

As considerações de Figueiredo (2012) sugerem que o 
ambiente educacional deve promover a interatividade contínua 
entre crianças com e sem SD. Acredita que não apenas o 
professor de Educação Física, como todos os professores que 
lidam com estas crianças, devem estabelecer um plano conjunto 
para propiciar momentos de interatividade dentro da escola  

Em suma, as práticas pedagógicas inovadoras como a 
interdisciplinar no ambiente escolar, tornam-se uma proposta 
facilitadora do processo ensino - aprendizagem, considerando 
que o foco em estudo, a Educação Física, trabalha o indivíduo de 
forma integral, não se restringindo apenas à aquisição de 
habilidades. “Sua ação está fundamentada na concepção de 
corpo em movimento, logo os aspectos afetivos, cognitivos e 
físicos estão intimamente relacionados, possibilitando o 
desenvolvimento do educando” (FIGUEIREDO, 2012, p.3).  

Com relação à preocupação com relação aos alunos com SD 
nas aulas de Educação Física, a professoras A respondeu “que é 
a inclusão.” Ferreira e Ferreira (2009) também se preocupam 
com a inclusão escolar das crianças com SD, ressaltando a 
importância do uso de estratégias diversificadas.  

A professora B respondeu “que a preocupação abrange a 
compreensão acerca da capacidade da criança com SD em 
aprender, uma vez que todos possuem as mesmas capacidades, 
porém, as crianças com SD devem ser mais bem assistidas pelos 
professores.” Neste sentido, Dea (2009) acredita que é preciso 
entender que a pessoa com Síndrome de Down tem muitas 
condições de aprendizagem.  

A professora C respondeu “que sua preocupação está na falta 
de outro profissional para acompanhar o aluno caso ele tenha 
algum problema de saúde na execução das atividades.” Luiz 
(2008) afirma que é preciso estabelecer parcerias entre os 
profissionais da educação e da saúde, para que o trabalho seja 
bem direcionado e seguro. Fica claro que a parceria entre 
profissionais da educação e da saúde é essencial neste processo 
de inclusão de crianças com SD nas escolas regulares de ensino. 
Desta forma, os professores deverão levar em consideração o 
que os profissionais da saúde estabelecem quanto aos principais 
cuidados com crianças com SD, por exemplo, a observância ao 
ritmo cardíaco, ao tempo de descanso em cada atividade, etc.  

Por fim, diante a última questão relacionada aos estímulos e 
motivações para alunos com e sem SD, a professora A respondeu 
que “há muitos estímulos e motivações para que todas as 
crianças aprendam juntas e desenvolvam habilidades diversas 
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através destes estímulos, independentemente das dificuldades 
e diferenças existentes”. A professora B respondeu que “a parte 
mais importante é estabelecer as regras e acordos com as 
crianças com e sem SD”. Dea (2009) considera que a motivação 
e o estímulo são necessários para o desenvolvimento físico e 
emocional das pessoas com SD.  

A professora C respondeu “que procura se aproximar ao 
máximo das crianças para saber o que estão precisando. Ela 
costuma motivar e estimular os alunos a partir de métodos 
lúdicos de aprendizagem”. Para se aproximar do aluno com SD, 
Luiz (2008) acredita que é necessário criar momentos 
diferentes através de um trabalho interdisciplinar e 
enriquecedor, unindo esforços na busca pela formação de 
pessoas conscientizadas do seu valor na sociedade. Diante 
destas questões, entende-se que o trabalho interdisciplinar é 
favorável ao desenvolvimento integral de crianças com SD. Os 
professores devem estabelecer parcerias e projetos 
educacionais voltados para o trabalho interdisciplinar, 
abrangendo metodologias diversificadas e enriquecedoras, 
capazes de estimular cada aluno para o alcance de novas 
competências e habilidades motoras, sociais e cognitivas.  

Não é possível prever o futuro cognitivo da criança com SD, 
mesmo daqueles que apresentam dificuldades intelectuais e os 
que as apresentam moderadas. As características são 
observadas no decorrer do período em que elas começam a 
estudar (HOLDEN; STEWART, 2002). A Criança com SD tem o 
desenvolvimento similar ao de uma criança normal, é claro que 
um pouco mais lento. Quando a criança começar a andar, 
necessita de um trabalho específico para não perder o 
equilíbrio, a postura e a coordenação de movimentos 
(CARVALHO, 2008). Mas, mesmo assim, ela pode frequentar 
uma escola do ensino regular, pois isso a ajudará no seu 
desenvolvimento e, também, é bom para ajudar as outras 
crianças a respeitarem as diferenças a fim de que elas cresçam 
sem nenhum tipo de preconceito (BRASIL ESCOLA, 2002).  

A escola é um processo de crescimento importante, pois 
ensina a aprender e tem informações necessárias para nossas 
vidas, à escola é o principal promotor de desenvolvimento, 
caráter social e cognitivo (VOIVODIC, 2008). A inclusão de 
pessoas com SD na rede regular tem sido um tema abordado na 
comunidade científica.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

Através desta pesquisa ficou compreendido que a Educação 
Física, por meio das atividades desenvolvidas pelos professores, 
pode contribuir e intervir para melhora nos aspectos cognitivos, 
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motor e sócio afetivo das crianças com SD. Percebe-se que as 
aulas são de grande importância para o desenvolvimento de 
crianças com SD, pois as mesmas mostram que as limitações 
físicas e intelectuais da criança podem ser modificadas por meio 
de atividades recreativas, considerando que a estimulação 
precoce pode focalizar em uma melhora significativa do 
desenvolvimento sensório motor e social dessas crianças.  

As teorias inseridas mostram claramente que o 
desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo das crianças com SD 
é concretizado através da diversificação metodológica, como 
por exemplo, a adaptação das técnicas das diferentes 
modalidades esportivas, a caminhada, ao redor do pátio da 
escola, a dança, que permite ao praticante ser beneficiado tanto 
fisicamente como psicologicamente.  

A Educação Física é uma área que se presta imensamente á 
melhoria as crianças com SD, porque age com vistas à formação 
global do ser, tendo a particularidade de colocar o corpo em 
movimento, de uma forma que cada um e todos possam se 
beneficiar ao mesmo tempo.  

Assim, as atividades físicas se bem selecionadas, são capazes 
de melhorar a qualidade de vida na proporção que oportunizam 
as pessoas cada vez mais ao crescimento e superação de 
limitações e desafios. Para as pessoas com SD é ainda mais 
valorosa, pois melhora as capacidades de um grupo especial, e 
auxilia nos cuidados com o corpo e a mente, de uma forma 
especial, intensiva e continuada. Pode- se assim também 
trabalhar a educação inclusiva, pois as brincadeiras, jogos e 
esportes favorecem no crescimento e bem estar de todos.  

Os objetivos específicos foram alcançados nesta pesquisa, 
isto porque foi possível identificar o impacto das aulas de 
Educação Física no desenvolvimento do aluno com SD em todos 
os seus aspectos, descrevendo-se as estratégias que podem ser 
utilizadas pelo profissional de Educação Física em suas aulas.  

Através da aplicação do questionário, foi possível 
compreender o ponto de vista e as técnicas utilizadas pelos 
professores de Educação Física, pode-se citar a forma lúdica 
pela qual alguns professores trabalham nos métodos da 
disciplina e a aproximação com os alunos com SD, preocupando-
se com os seus limites e capacidades.  

As respostas dos professores mostram que estão 
conscientizados acerca das características da SD e da forma 
como devem lidar com esta síndrome, principalmente no que se 
refere aos métodos didáticos a serem utilizados nas aulas de 
Educação Física.  

Em virtude aos fatos mencionados, podemos concluir que as 
crianças SD precisam de cuidados e devem ser acompanhadas 
de perto. Nas atividades deve-se trabalhar o psicomotor de cada 
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criança respeitando suas limitações e estimulando em 
exercícios de coordenação motora, lateralidade, equilíbrio, 
motricidade e outros. A Educação Física trás evolução, porém 
tem que ser estimulada para que se possam desenvolver as 
capacidades de ter uma qualidade de vida melhor.  

Os professores demonstraram em suas respostas que estão 
conscientes acerca das demandas relacionadas ao trabalho 
pedagógico com crianças com SD. Em cada resposta foi possível 
averiguar que existe o desejo de atender adequadamente a 
todas as demandas de alunos com esta síndrome, em especial, 
com relação a inclusão, ao trabalho lúdico como forma de 
ampliar as possibilidades de interação entre crianças com e sem 
SD, da identificação e superação das dificuldades e da 
necessidade de serem estabelecidas parcerias entre os 
profissionais da Educação e os profissionais da Saúde.  
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Introdução 
 
 O presente artigo tem como temática ‘A inclusão do 
aluno com Deficiência Intelectual nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental’ e tem como objetivo principal ‘compreender o 
processo de inclusão do aluno com Deficiência Intelectual nos 
Anos Finais do Ensino Fundamental. A inclusão é necessária, 
tanto para o bem-estar do aluno, quanto para o seu 
desenvolvimento pessoal e intelectual. Persigo os seguintes 
objetivos específicos: 1. conceituar a inclusão escolar e o que diz 
as políticas públicas, 2. descrever o conceito de deficiência 
intelectual e 3. relatar as práticas inclusivas vivenciadas em sala 
de aula. 
 O desejo para pesquisar sobre o devido tema, está 
relacionado a experiência como estagiária na Educação Especial 
de uma escola da Rede Municipal de Ensino (REME) de Campo 
Grande/MS, ao presenciar e observar as dificuldades que a 
escola tem de incluir os alunos com Deficiência Intelectual (DI) 
em todas as atividades escolares.  
 As experiências vivenciadas têm mostrado o quanto essa 
inclusão merece uma atenção, uma vez que, os dados da 
pesquisa Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - (INEP), de 2016, 
mostram que “[...] 57,8% das escolas brasileiras têm alunos com 
deficiência incluídos em turmas regulares. Em 2008, esse 
percentual era de apenas 31%” (INEP, 2016, p.s/n).  Nota-se 
que, num período de oito anos o número de alunos com 
deficiência quase dobrou, ou seja, a cada ano há um crescente 
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aumento de deficientes nas escolas regulares. Temos um 
aumento considerável de alunos com deficiência na escola e ela 
não está preparada para atender essa demanda. Quando afirmo 
que a escola ‘não está preparada’, quero dizer que falta a escola 
formações pedagógicas adequadas e continuas sobre o como 
fazer inclusão. Precisamos pensar em estratégias de formação 
docente e discente para que a inclusão se torne uma realidade 
no espaço escolar. 
 Referencio o lócus da minha pesquisa que é uma escola 
municipal, localizada na região Sul de Campo Grande/MS. 
Destaco para fim de pesquisa do lócus mencionado os anos de 
2018 e 2019, que consiste no período da experiência que tive 
quando estagiaria remunerada. Lembro-vos que o “estágio 
remunerado é uma atividade optativa para o aluno, que pode 
agregar uma renda e experiência para sua futura profissão” 
(RIBEIRO, 2018, p.5). O estágio remunerado é destinado a 
acadêmicos de graduação. Para ser um estagiário remunerado é 
preciso passar por processo seletivo. No meu caso, participei do 
processo seletivo para esse fim em 2017, atendendo aos 
requisitos requeridos pela Prefeitura de Campo Grande/MS. O 
primeiro processo seletivo ocorreu em 2016 e, não participei do 
processo. 
 A pesquisa é de abordagem qualitativa por não se 
preocupar com  
 

[...] representatividade numérica, mas, sim, com 
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 
uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a 
abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que 
defende um modelo único de pesquisa para toda as 
ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, 
o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os 
pesquisadores qualitativos recusam os modelos 
positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que 
o pesquisador não pode fazer julgamento nem permitir 
que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa 
(GOLDENBERG, 1997, p.34). 

 

 Soma-se a abordagem qualitativa os procedimentos da 
pesquisa bibliográfica que é feita a partir do  
 

[...] levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 
artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer 
trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 
bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o 
que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, 
pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 
pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 
publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
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conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do 
qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 
 E, também, a pesquisa de campo que se caracteriza se a 
partir das “investigações em que, além da pesquisa bibliográfica 
e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, 
com o recurso de diferentes tipos de pesquisa” (FONSECA, 2002, 
p.37).  
 A metodologia, portanto, escolhida será através de 
entrevista, tendo como colaboradores de minha pesquisa os 
professores que vivenciam sua docência em salas de aula com 
alunos com Deficiência Intelectual (DI). 
  A pesquisa segue a estrutura a seguir: 1. a inclusão 
escolar e o que diz as políticas públicas; 2. o conceito de 
deficiência intelectual; 3. as práticas inclusivas vivenciadas em 
sala de aula e; a conclusão final. 

 

1 A inclusão escolar nas políticas públicas 
 

 Antes de adentrarmos nas discussões sobre a inclusão 
escolar e o como essa inclusão aparece nas legislações vigentes, 
retomo o entendimento de Educação Especial proposto pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, em 
seu Art.58, ao afirmar que a Educação Especial é uma 
“modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação”. O atendimento e a oferta de Educação Especial 
têm seu início, segundo esse mesmo artigo, em seu inciso III, na 
“educação infantil e estende-se ao longo da vida”. A LDB 
9394/96, Art.59, inciso I, reafirma o compromisso educacional 
com a inclusão, pontuando que os “currículos, métodos, 
técnicas, recursos educativos e reorganização específicos, para 
atender às suas necessidades”. 
 Mas, é preciso compreendermos o que venha a ser 
Inclusão. Para tanto, recorremos a alguns pesquisadores, 
conforme segue:  
 ● “A inclusão representa uma filosofia educativa que 
promove a participação das crianças com necessidades 
educativas especiais, em todos os aspectos da escola e da vida 
comunitária” (AMARO, 2011, p.31);  
 ● “A inclusão é um movimento educacional, mas 
também social e político que vem defender o direito de todos os 
indivíduos participarem, de uma forma consciente e 
responsável, na sociedade de que fazem parte, e de serem 
aceitos e respeitados naquilo que os diferencia dos outros” 
(FREIRE, 2008, p.5); 
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 ● “Inclusão é um movimento amplo, o foco é a 
transformação da educação comum para eliminar as barreiras 
que limitam o aprendizado e a participação destes alunos na 
escola” (GUIJARRO, 2005, p.125) e; 
 ● “A inclusão é uma inovação, cujo sentido tem sido 
muito distorcido e polemizado pelos mais diferentes segmentos 
educacionais. É um movimento mundial de luta das pessoas com 
deficiências e seus familiares na busca dos seus direitos e lugar 
na sociedade” (DELLANI & MORAES, 2012, p.3). 
 Compreendemos que a inclusão escolar permite o 
acesso da criança com deficiência ao sistema de ensino. Assim, 
a Educação Inclusiva pode ser definida como a prática da 
inclusão de todos independente de seu talento, deficiência, 
origem socioeconômica ou cultural, em escolas e salas de aula 
onde as necessidades desses alunos sejam satisfeitas 
(MANTOAN, 2006, p.19). 
 A inclusão escolar proporciona um espaço de 
oportunidades e igualdades as crianças e jovens, independente, 
das suas condições físicas, sociais, credos ou culturais... a 
qualidade e o sucesso do ensino devem ser de oportunidades a 
todos. Claramente, expresso, na Declaração de Salamanca ao 
afirmar que o 
 

 [...] princípio fundamental das escolas inclusivas 
consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre 
que possível, independentemente das dificuldades e das 
diferenças que apresente. Estas escolas devem 
reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos 
seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 
aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de 
educação para todos, através de currículos adequados, 
de uma boa organização escolar, de estratégias 
pedagógicas, de utilização de recursos e de uma 
cooperação com as respectivas comunidades. É preciso, 
portanto, um conjunto de apoios e de serviços para 
satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro 
da escola (UNESCO, 1994, p.11-12). 

 
 Para garantir uma educação de qualidade para às 
pessoas com deficiência, foram criadas, implantadas e 
implementadas por meio de decretos, leis e resoluções, as 
políticas públicas.  Início com a Constituição Federal (CF) de 
1988 que tem como objetivo em seu Art.3°, inciso IV, “promover 
o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação”. A CF 
determina, também, em seu Art. 206, inciso I, a “igualdade de 
condições de acesso e permanência na escola”, e no Art.208, 
inciso III, menciona o dever do Estado em garantir a oferta 
gratuita ao “atendimento educacional especializado aos 
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portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino”. 
 A Lei nº 7853, de 24 de outubro de 1989, prevê o apoio 
as pessoas com deficiência, assegurando o direito de sua efetiva 
integração social, sendo obrigatória e gratuita a oferta da 
Educação Especial. Em seu Art.1º, inciso I, fica garantido que 
“serão considerados os valores básicos da igualdade de 
tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à 
dignidade da pessoa humana, do bem-estar, e outros, indicados 
na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de 
direito”. 
 A Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 5 
a 9 de março de 1990, tem o objetivo de garantir o atendimento 
as necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, 
assegurando a igualdade de acesso. E em seu Art.3º, trata-se 
especificamente da educação dos alunos com deficiência assim 
afirma que “as necessidades básicas de aprendizagem das 
pessoas portadoras de deficiências requerem atenção especial. 
É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à 
educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, 
como parte integrante do sistema educativo”. 
 A Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, é conhecida como 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O objetivo dessa 
lei, assim declarado, em seu Art.1º é a “proteção integral à 
criança e ao adolescente”. O Art.11º, do ECA, assegura o 
“atendimento médico à criança e ao adolescente, através do 
Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e 
recuperação da saúde”. Assegurando em seu inciso I, que “a 
criança e o adolescente portadores de deficiência, receberão 
atendimento especializado”. 
 A Declaração de Salamanca, de 10 de junho de 1994, tem 
como princípio a inclusão da criança com deficiência na escola 
e, essas instituições devem se adequar para 
 

[...] acolher todas as crianças, independentemente de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 
linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com 
deficiência e crianças bem-dotadas; crianças que vivem 
nas ruas e que trabalham; crianças de populações 
distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas, 
étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas 
desfavorecidas ou marginalizadas (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, 1994, p. 17-18). 

 
 A escola promove, assim, uma interação entre alunos, 
independentemente de sua deficiência ou não, onde todos 
possam aprender juntos. 
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 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, em seu Art. 58, inciso II, 
garante que o “atendimento educacional será feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes comuns de ensino regular”. E, no inciso 
III, esclarece que a “oferta de educação especial, dever 
constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis 
anos, durante a educação infantil”. 
 A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, aprova o Plano 
Nacional de Educação (PNE). O Art. 2°, declara que “a partir da 
vigência desta Lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
deverão, com base no Plano Nacional de Educação, elaborar 
planos decenais correspondentes”. O Art. 3º, inciso II, ressalta 
que a “primeira avaliação realizar-se-á no quarto ano de 
vigência desta Lei, cabendo ao Congresso Nacional aprovar as 
medidas legais decorrentes, com vistas à correção de 
deficiências e distorções”. 
 O Decreto nº 6571, de 17 de setembro de 2008, trata do 
atendimento especializado, assegurado em seu Art. 1º a 
“finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional 
especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
matriculados na rede pública de ensino regular”. 
 O Decreto nº 6949, 25 de agosto de 2009, declara os 
direitos das pessoas com deficiência. Em seu Art. 1º, define que 
o “propósito da presente Convenção é promover, proteger e 
assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente”. 
 A Lei nº 13.146, de 6 de junho de 2015, conhecida como 
Lei Brasileira da Inclusão (LBI), garante os direitos das pessoas 
com deficiências. Assim afirmada no Art.1º, é  
 

instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
destinada a assegurar e a promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 
inclusão social e cidadania. 

 
 A lei n. 13.146/2015, em seu Art. 2º, fica claro que 

 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 

 

 As políticas públicas ao longo dos anos, surgem para 
garantir proteção, cuidados e melhores, condições de ensino, 
assegurando o acesso e permanência das pessoas com 
deficiência na escola. Não importando a deficiência que a pessoa 
tenha, a escola é para todos.  
 

2 O conceito de deficiência intelectual 
 

 Antes de conceituar a Deficiência Intelectual (DI), 
precisamos compreender o que é deficiência. O Decreto n° 
3.298/99 conceitua que a deficiência é "toda perda ou anomalia 
de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 
anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano".  
 E no Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu Art. 2º, 
considera-se deficiência ou pessoas com deficiências, aquelas 
que “têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas”.  
 O Decreto nº 3.956/2001, em seu Art.1º, define a 
deficiência como “uma restrição física, mental ou sensorial, de 
natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de 
exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo ambiente econômico e social”. 
 Compreendemos assim que a deficiência é 
 

[...] a expressão de limitações no funcionamento 
individual dentro de um contexto social [...] não é fixada 
nem dicotomizada; ao contrário, ela é fluída, contínua e 
mutável, dependendo das limitações funcionais da 
pessoa e dos apoios disponíveis no ambiente da pessoa. 
É possível reduzir a deficiência de uma pessoa 
proporcionando intervenções, serviços ou apoios 
(AAMR, 2006, p. 145). 

 

 Partindo dessa compreensão do que é a deficiência, 
vamos agora conceituar a Deficiência Intelectual (DI), esse 
termo vem sendo bem mais utilizado ou em vez de retardo 
mental. Aos longos dos anos, a Deficiência Intelectual passou 
por diversas conceituações, e na medida que surgiam novas 
estruturas teóricas, os nomes como idiota, imbecil, que segundo 
Pessotti (1984), é a 
 

[...] falta de julgamento e de inteligência, que não 
corresponde ao pensamento racional real: o cérebro é a 
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sede da enfermidade, que consiste numa ausência de 
imaginação e memória, cuja sede está no cérebro. A 
imaginação, localizada no corpo caloso ou substância 
branca; e a memória, na substância cortical. Assim, se a 
imbecilidade ou a estupidez aparecem, a causa reside na 
região cerebral envolvida ou nos espíritos animais, ou 
em ambos (PESSOTTI, 1984, p.23). 

 
 Débil mental é o sujeito que “se situa com efeito quanto 
ao saber numa relação de evidência de nada compreender, 
numa relação de exterioridade. E no entanto, o sujeito débil não 
se situa ao contrário do sujeito psicótico fora do discurso” 
(LAURENT, 1989, p.131). 
 Oligofrênico, essa “palavra se origina do grego oligos = 
pouco e phren = espírito. Dessa forma, oligofrênia representaria 
a ideia de que se tratava de uma categoria sobre os níveis de 
fraqueza mental” (SANCHES & BERLINK, 2010, p.262); esses, e 
entre outros nomes passaram a ser substituídos por retardado 
mental, que para Luckasson (1992) é o 
 

[...] funcionamento intelectual significativamente abaixo 
da média, acompanhado de limitações significativas no 
funcionamento adaptativo, em pelo menos duas das 
seguintes áreas de habilidades: comunicação, 
autocuidado, vida doméstica, habilidades 
sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, 
autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, 
saúde e segurança. O início deve ocorrer antes dos 
dezoito anos de idade (LUCKASSON, 1992, p. 5). 

 
 Durante anos, a Deficiência Intelectual era confundida 
como doença mental, assim, a pessoa com deficiência 
intelectual, “ou eram cuidadas pela família ou colocadas em 
asilos” (RUBIN & ROESSLER, 1978, p. 7). Algumas dessas 
“pessoas com retardo mental ou outras deficiências, 
frequentemente ficavam mantidas em isolamento do resto da 
sociedade, fosse a título de proteção, de tratamento, ou de 
processo educacional” (ARANHA, 2001, p.8).  
 O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM), define Deficiência Intelectual como 
“funcionamento intelectual significativamente abaixo da média 
(QI de aproximadamente 70 ou menos), com início antes dos 18 
anos de idade e déficits ou prejuízos concomitantes no 
funcionamento adaptativo” (DSM-IV-TRTM, 2002, p. 71). 
A Organização Mundial da Saúde (OMS), conceitua a Deficiência 
Intelectual como uma 
 

Parada no desenvolvimento ou desenvolvimento 
incompleto do funcionamento intelectual, caracterizados 
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essencialmente por um comprometimento durante o 
período de desenvolvimento das faculdades que 
determinam o nível global de inteligência, isto é, das 
funções cognitivas, de linguagem, da motricidade e do 
comportamento social. O retardo mental pode 
acompanhar um outro transtorno mental ou físico, ou 
ocorrer de modo independente (CID 10, 2003, p.361). 

 

 O conceito de Deficiência Intelectual conhecido 
atualmente é definido pela Associação Americana de Retardo 
Mental (AAMR) que se dedica ao estudo da deficiência mental e 
suas conceituações. Define que, a Deficiência Intelectual 
“importantes limitações tanto no funcionamento intelectual, 
quanto no comportamento adaptativo (expresso nas 
habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas), com 
início anterior aos 18 anos” (AAMR, 2006, p. 29). 
 No amplo campo das definições sobre a Deficiência 
Intelectual a Associação Americana de Retardo Mental, aponta 
que 
 

nunca haverá uma definição sem falhas do retardo 
mental, nem haverá acordo universal sobre qualquer 
definição dada. As definições, por mais sofisticadas que 
sejam, não conseguem ser isentas de alguma 
arbitrariedade; no entanto, toda definição de retardo 
mental tem um impacto importante nas vidas de muitos 
indivíduos (...) por isso é fundamental contemplar isso 
seriamente (AAMR, 2006, p. 46). 

 
 A Deficiência Intelectual é diagnosticada em “quatro 
níveis de gravidade que podem ser especificados refletindo o 
atual nível de prejuízo intelectual: leve, moderado, severo, 
profundo” (DSM IV, 1995, p.40). 
 No nível de gravidade leve o  
 

[...] desenvolvimento durante o início da vida é mais 
lento do que em crianças normais e os marcos de 
desenvolvimento estão atrasados. No entanto, eles são 
capazes de se comunicar e aprender habilidades básicas. 
Sua capacidade de usar conceitos abstratos, analisar e 
sintetizar é prejudicada, mas podem adquirir habilidades 
de leitura e informática que graduam do nível 3 ao 6. Eles 
podem realizar trabalho doméstico, cuidar de si e fazer 
trabalho não qualificado ou semiqualificado. Eles 
geralmente requerem algum apoio (XIAOYAN KE & JING 
LIU,2015 p.6). 

 
 No nível da gravidade moderado os indivíduos com DI,  
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[...] são lentos em atender marcos intelectuais do 
desenvolvimento; sua capacidade de aprender e pensar 
logicamente é prejudicada, mas são capazes de 
comunicar e cuidar de si mesmos com algum apoio. Com 
supervisão, eles podem realizar trabalhos não 
qualificados ou semiqualificados (XIAOYAN KE & JING 
LIU, 2015 p.5-6). 

 
No nível de gravidade severo os, 
 

[...] aspecto de seu desenvolvimento nos primeiros anos 
é distintamente atrasado; eles têm dificuldade de 
pronunciar palavras e tem um vocabulário muito 
limitado. Através de considerável prática e tempo, eles 
podem ganhar habilidades básicas de auto-ajuda, mas 
ainda precisam de apoio na escola, em casa e na 
comunidade (XIAOYAN KE & JING LIU,2015 p.5). 

 
 E por fim o nível de gravidade profundo os “indivíduos 
não podem cuidar de si mesmos e não têm linguagem. Sua 
capacidade de expressar emoções é limitada e pouco 
compreendida” (ADAMS & OLIVER, 2011 p.9). 
 Os indivíduos com deficiência intelectual apresentam 
dificuldades no raciocínio, ao solucionar problemas, nos 
pensamentos abstratos e “atraso no desenvolvimento da 
linguagem e dificuldades para falar e se expressar” (XIAOYAN 
KE & JING LIU,2015 p.6), os graus de suas dificuldades variam 
com nível de seu comprometimento. 
 

3 As práticas inclusivas vivenciadas em sala de aula 
 

 Para compreender o processo de inclusão do aluno com 
DI, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, realizei entrevistas 
com professores de uma Escola Municipal de Campo 
Grande/MS.  Identificarei os professores entrevistados com 
nomes de pedras preciosas, Rubi, Diamante e Safira, pois, as 
pedras “possuem cores, significados e valores distintos, mas 
todas, tem o poder de encantar as pessoas” (GEMAS DO 
BRASIL,2016 p. s/n). Assim, são os professores, entre muitos 
que existem, cada possui sua maneira e valor distinto na hora de 
dividir seu conhecimento.  
 Dou início a entrevista com a seguinte pergunta: O que é 
inclusão para você? E o que acha da inclusão dos alunos com DI, 
nos Anos Finais do Ensino Fundamental? A primeira a conceder a 
entrevista é a professora Rubi, que trabalha com a disciplina de 
Língua Inglesa, que responde da seguinte maneira: 
 

A inclusão nada mais é do que você tirar o aluno do 
mundo onde ele é restrito ‘somente dele’, e colocar em um 
universo mais amplo, onde ele possa conhecer outras 
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pessoas e conviver com crianças na mesma idade dele. 
Acho importante essa inclusão, pois, antes eles eram 
conhecidos como ‘diferentes’ e agora permite a eles se 
igualar aos outros, mesmo que seja dentro de suas 
limitações (RUBI, 2019). 

 

 O professor Diamante, que ministra a disciplina de 
matemática, diz que: 
 

A inclusão para mim é uma forma de fazer com que esses 
alunos com deficiência diversas, se incluam na sociedade 
junto com as maneiras de viver em sociedade, onde haja 
um horizonte mais amplo para eles, uma oportunidade 
mais amplificada, junto com o meio social. Acho essa 
inclusão uma forma bem válida, pelo fato deles se 
acostumarem com o modo de viver em sociedades e com 
adolescentes da mesma faixa etária (DIAMANTE,2019). 

 

 E de forma bem segura a professora Safira, professora 
da sala de recursos, afirma que: 
 

Inclusão para mim é atender todos os alunos 
independente se ele tem ou não uma deficiência, atender 
conforme as necessidades dele, necessidades de 
aprendizagem mesmo. Atender com recursos, recursos 
humanos e pedagógicos isso para mim é inclusão. 
Acredito que no processo de alfabetização, os alunos com 
DI deveriam ter um período maior, para ele realmente 
sair alfabetizado das series iniciais para depois ir para os 
anos finais (SAFIRA, 2019). 

 
 Através dessa primeira pergunta, pode-se observar que 
as ideias e opiniões dos professores entrevistados são 
diferentes, mas todos valorizam que o aluno com DI ganha 
muito com essa troca de convivência em sociedade. Segundo a 
teoria piagetiana, 
 

[...] herdamos igualmente o funcionamento intelectual, 
ou seja, o modo pelo qual o sujeito, ao estabelecer trocas 
com o meio em que vive, constrói o conhecimento. Esse 
funcionamento intelectual, a que Piaget chamou de 
hereditariedade geral, está presente durante toda a vida 
e é através dele que as estruturas cognitivas vão sendo 
geradas e modificadas (MANTOAN, 1989, p.129). 

 

 Seguindo com a entrevista, pergunto: Qual sua forma de 
tornar efetiva essa inclusão em sala de aula? De forma bem 
tranquila, a professora Rubi, responde que: 
 

Sempre procurar colocar o aluno com DI em harmonia 
com os outros alunos. Quando faço alguma atividade, já 
penso que seja em forma de grupo para que possa incluir 
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o aluno com DI. Acredito que fazer uma atividade 
separada dos demais não é inclusão (RUBI, 2019). 

 

 O professor Diamante acredita que, 
 

A inclusão efetiva tem que ocorrer com todos. O 
professor e os alunos e devem ser bem receptivos e, que 
esse tratamento seja o mais natural e igualitário a todos. 
Não adianta você dizer que está fazendo uma inclusão e 
nos momentos de você avaliar, ‘não digo avaliar em 
sentido de prova’, mas na hora do tratamento, você fazer 
uma diferenciação entre os outros alunos, não adianta! 
Dessa forma você está excluindo, não está fazendo uma 
inclusão. Deve ser um modo de tratamento igualitário 
perante todos os colegas da sala. A forma de 
comunicação com esse aluno tem que ser de igual para 
todos e fazer com que esse aluno tenha interação com os 
outros colegas. Dessa forma será feita uma inclusão 
(DIAMANTE, 2019). 

 

 Para a professora Safira para a inclusão ser efetiva em sala de aula 
deve-se “oferecer os recursos necessários e atender os alunos conforme 
suas necessidades e valorizar o nível de aprendizagem que ele está” 
(SAFIRA, 2019). Observo, pelas respostas dadas que a forma de efetivar 
a inclusão, tem pontos de vista diferentes, porém, buscam sempre que a 
inclusão ocorra da forma mais natural, com o mesmo, tratamento diante 
da sala e os colegas, para que o aluno com DI não se sinta diferente e nem 
deslocado daquele ambiente. O professor, 
 

[...] na perspectiva da educação inclusiva, não é 
aquele que ministra um ensino diversificado para 
alguns, mas aquele que prepara atividades diversas 
para seus alunos (com ou sem deficiência) ao 
trabalhar um mesmo conteúdo curricular. As 
atividades não são graduadas para atender a níveis 
diferentes de compreensão, e estão disponíveis na 
sala de aula para que os alunos as acolham 
livremente, de acordo com o interesse que têm por 
elas (BATISTA, 2006, p. 13-14). 

 

 Para concluir as entrevistas com os professores, finalizo 
com a seguinte pergunta: Quais as barreiras que você encontra, 
para que essa inclusão aconteça. A professora Rubi, responde 
sem pensar muito, que acredita 
 

que já existiu muitas barreiras, mas hoje em dia é difícil 
você falar que existe alguma barreira. A barreira que 
possa existir é mais na questão do aprendizado do aluno, 
que não vai ser igual aos outros. Mas, hoje temos 
recursos para que essa inclusão seja feita. Hoje os alunos 
já aceitam, os alunos, já tem uma convivência uma 
amizade entre eles. Então, acredito que uma barreira 
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física não existe, é mais na questão do aprendizado 
mesmo, o aprendizado será mais diferenciado, por conta 
da sua limitação, ‘somente’ (RUBI, 2019). 

 

O professor Diamante, acredita que: 
 

As barreiras que eu encontro é falta de experiência nas 
diversas dificuldades que tem os alunos, tem vários tipos 
de deficiências, e nós como professores regulares, ‘para 
falar bem a verdade’ nós não fomos preparados para 
receber essa inclusão, desde a época da lei. Nós não 
tivemos essa experiência de preparação, vamos 
aprendendo de acordo com a demanda. Então, eu acho 
que todos os professores regulares deveriam ter uma 
preparação. O governo ou setor público devia 
disponibilizar formas de como tratar essa inclusão, claro 
que tem os professores APE que ajudam muito e são 
nosso norte dentro da sala de aula, porém, a forma como 
você agir demora muito para aprender durante o ano 
letivo (DIAMANTE, 2019). 

 
A professora Safira, pensa por alguns segundos, mas logo 
responde: 
 

Ah, são muitas! A questão da aprovação, independente se 
o aluno aprendeu ou não, isso é uma barreira que eu vejo; 
as lotações em sala de aula; a falta dos recursos humanos. 
Pois, já se observou que o aluno com DI que tem um 
acompanhamento individual dentro de sala de aula, ele 
avança, não igual aos demais alunos, mas eles avançam. 
Então, nós já temos o resultado. Tinha que oferecer esse 
recurso para o aluno com DI, que não é oferecido 
(SAFIRA, 2019). 

 
 Posso concluir com as entrevistas que as barreiras são 
muitas e cada professor encontra uma dificuldade diferente. 
Mas é necessário que haja a “preparação de todo o pessoal que 
construí a educação, como fator chave para a promoção e 
progresso das escolas inclusivas” (DECLARAÇÃO SALAMANCA, 
1997, p.27). Havendo preparação, as barreiras, não serão 
sanadas, mas serão bem mais fáceis de vencer. Cada professor 
tem sua maneira de fazer essa inclusão acontecer, cada um tem 
seu jeito único e especial, assim como “as pedras preciosas que 
possuem valores distintos e o poder de encantar as pessoas” 
(GEMAS DO BRASIL, 2016 p.s/n). O poder dos professores é 
encantar em sala de aula, e fazer a inclusão acontecer. 
 

Considerações Finais 
 

 A escrita até o presente momento percorreu caminhos 
com o objetivo de compreender o processo de inclusão do aluno 
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com Deficiência Intelectual nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental. No primeiro subtítulo da pesquisa, descrevo o 
conceito de inclusão, segundo alguns pesquisadores, e o como 
essa inclusão aparece nas legislações vigentes. As políticas 
públicas ao longo dos anos, surgem para garantir proteção, 
cuidados e melhores, condições de ensino, assegurando o acesso 
e permanência das pessoas com deficiência na escola. No 
segundo subtítulo trago a definição de Deficiência, junto as 
diversas variações e conceitos de ‘Deficiência Intelectual’ e seus 
quatro níveis de gravidade. O indivíduo com Deficiência 
Intelectual tem dificuldades em raciocínio logico e dificuldade 
para solucionar problemas. Os graus de suas dificuldades 
variam com nível de seu comprometimento. 
 No terceiro e último subtítulo, relato por meio dos dados 
coletados, através de entrevistas semiestruturadas, as práticas 
inclusivas vivenciadas em sala de aula por três professores dos 
Anos Finais do Ensino Fundamental. Abordou-se a importância 
da inclusão dos alunos com Deficiência Intelectual, as formas de 
como fazer essa inclusão e as barreiras encontradas durante 
essa inclusão. Cada professor trouxe suas inquietações e 
opiniões de como é a inclusão desses alunos dentro de sua 
realidade. 
 Conclui-se que esse processo de inclusão dos alunos com 
Deficiência Intelectual nos Anos Finais do Ensino Fundamental, 
ainda necessita de um olhar mais minucioso de todos 
envolvidos com a educação. Para que a inclusão venha acontecer 
da forma correta e permanente. Os professores devem estar 
mais preparados, não somente para atender ao aluno com 
Deficiente Intelectual, mas para atender as diversas deficiências 
existentes. A pesquisa ainda abre possibilidades de novos 
estudos, novas discussões sobre o universo de inclusão. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Após três anos e meio cursando Pedagogia, passei a 
mergulhar no universo da escrita científica. Meu primeiro e 
grande desafio não foi frequentar as aulas, realizar as avaliações 
ou, ainda emergir no estágio obrigatório. Meu desafio é a 
presente pesquisa: ‘O papel do Professor dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental na Educação Inclusiva’, pois sou tomada 
pelo medo de colocar no papel os olhares que construí sobre a 
temática apresentada. O medo persiste e com ele a insegurança. 
O que escrever? Como escrever? Como apresentar nessas linhas 
um conhecimento válido que não deixe transparecer as 
angústias que carrego? Minhas indagações buscam respostas. 
Visando vencer os medos e a angústia, traço o objetivo principal 
dessa pesquisa, sendo esse, compreender o papel do Professor 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no processo da 
Educação Inclusiva. Ainda, buscando traçar estratégias, ou seja, 
caminhos que possibilitem a concretização do objetivo 
proposto, descrevo os seguintes objetivos específicos: 1. 
compreender e conceituar a partir das políticas públicas 
educacionais a Educação Inclusiva; 2. descrever os passos dos 
professores na promoção da Educação Inclusiva e; 3. relatar as 
experiências de professores dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e suas práticas pedagógicas voltadas para a 
Educação Inclusiva.  
 A escolha em realizar essa pesquisa nasceu da 
experiência que tive no decorrer do estágio remunerado. Refiro-
me ao estágio remunerado como sendo “uma atividade optativa 
para o aluno, que pode agregar uma renda e experiência para 
sua futura profissão” (RIBEIRO, 2018, p. 05). Voltando ao 
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porquê da escolha da presente temática. A escolha é resultado 
da experiência como estagiária remunerada, selecionada em um 
processo da Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, para 
atuar em uma escola municipal, atendendo o público alvo da 
Educação Especial, ou seja, os alunos com deficiência. Ao chegar 
à escola fui incumbida de acompanhar e atender alunos com a 
Síndrome de Down e Deficiência Intelectual. Não tinha nenhum 
tipo de experiência. Caí de paraquedas numa sala de aula. Não 
possuía as práticas de uma professora. Era apenas uma 
acadêmica de Pedagogia lançada na cova de leões. O que fazer? 
Como atender o aluno com deficiência? Como incluí-los nas 
atividades escolares? Quais conhecimentos eu precisava saber 
para realizar um bom trabalho? – Essas perguntas foram um 
pontapé inicial para que eu me debruçasse sobre a Inclusão. 
Essa pesquisa nasce do meu desejo de oportunizar ao aluno com 
deficiência a sua Inclusão no espaço escolar e que esse espaço 
seja capaz de promover uma aprendizagem mais significativa, 
não deixando o aluno com deficiência para trás. Rememoro o 
filme ‘Nenhum a Menos’, do diretor Zhang Yimou, produção 
chinesa de 1999, para confirmar que a escola deve promover as 
condições necessárias para que não ocorra nenhum aluno a 
menos no processo de escolarização e, que ela seja espaço de 
inclusão – sobretudo, no atendimento dos alunos com 
deficiência. 
 A partir, dessa constatação, desenvolvo o tema, a fim de 
conhecer o trabalho pedagógico do professor, suas estratégias 
de ensino que diminuam barreiras na aprendizagem e facilite a 
integração dos alunos com deficiência no ambiente escolar. 
Reconheço que todos os alunos têm oportunidade de aprender, 
segundo a sua capacidade e suas características individuais, 
sendo fundamental o papel do professor em compreender, 
respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um e oferecer 
oportunidades iguais, assim como “vale o que os alunos são 
capazes de aprender hoje e o que podemos oferecer-lhes de 
melhor para que se desenvolvam em um ambiente rico e 
verdadeiramente estimulador de suas potencialidades” 
(MANTOAN, 2003, p.34). 
 A presente investigação é de cunho qualitativo, uma vez 
que se preocupa em “conhecer a realidade segundo a 
perspectiva dos sujeitos participantes” (ZANELLA, 2011, p.99). 
Procuro trazer a vivência de professores dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental (do 1º ao 3º Ano), regentes, que atuam no 
período matutino, coincidindo com o horário que atuo como 
estagiária remunerada do curso de Pedagogia. Através de 
entrevista semiestruturada. As entrevistas ocorrem com uma 
professora regente de cada Ano, ou seja, uma do 1° Ano, uma do 
2° Ano e, outra do 3º Ano e a professora da sala de recursos. A 
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opção por uma professora de cada Ano escolar se dá pela 
impossibilidade de tempo para entrevistar todas as regentes, 
considerando a grande quantidade de turmas. Sobre a 
entrevista, Manzini (2004, p.9) explica que a “entrevista pode 
ser concebida como um processo de interação social, verbal e 
não verbal, que ocorre face a face, entre um pesquisador (...) e 
um entrevistado (...) e cuja mediação ocorre, principalmente, 
por meio da linguagem”. Após a realização de cada entrevista, 
faremos a transcrição e o tratamento das informações obtidas. 
 O lócus ou local da pesquisa é uma Escola Municipal, 
situada no município de Campo Grande/MS. Por se tratar de 
uma pesquisa qualitativa, faremos uso do Estudo de Campo por 
nos permitir captar as explicações e interpretações que ocorrem 
na realidade escolar tendo como foco a Inclusão dos alunos com 
deficiência. Embasamo-nos em Prado & Freire (2001), Mantoan 
(2003), Manzini (2004), Duek (2007), Freire (2008), 
Nascimento (2009), Silva (2011), Zanella (2011), Barreta & 
Canan (2012), Delani & Moraes (2012), Menezes (2012), 
Hollerweger & Catarina (2014), Rocha (2017) e Ribeiro (2018).  
 A pesquisa prossegue com os seguintes tópicos: 1. a 
educação Inclusiva à partir das políticas públicas educacionais; 
2. os passos dos professores na promoção da Educação Inclusiva 
e; 3. as experiências de professores dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e suas práticas pedagógicas voltadas para a 
Educação Inclusiva.  
 

1 A Educação Inclusiva a partir das políticas públicas  
Educacionais 
 

 Não se pode falar de Educação Inclusiva, sem antes 
entender o que é Inclusão. A Inclusão é  
 

[...] um movimento educacional, mas também social e 
político que vem defender o direito de todos os 
indivíduos participarem, de uma forma consciente e 
responsável, na sociedade de que fazem parte, e de 
serem aceitos e respeitados naquilo que os diferencia 
dos outros. No contexto educacional, vem, também, 
defender o direito de todos os alunos desenvolverem e 
concretizarem as suas potencialidades, bem como de 
uma educação de qualidade, que foi talhada tendo em 
conta as suas necessidades, interesses e características 
(FREIRE, 2008, p.5). 

 
 A Constituição Federativa do Brasil, de 1988, evidencia 
em seu Art. 205 que, a educação é “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”. Observa-se que, essa Constituição, 
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delega direitos plenos aos cidadãos, o entender de não excluir 
as diferenças e, prima pela valorização e respeito entre as 
pessoas.  
 A Política Pública Educacional consiste em uma “base 
normativa, norteadora e, de certo modo, ideológica para que 
vultosas transformações sociais ocorram verdadeiramente, ou 
seja, a construção de uma sociedade para todos a partir de uma 
escola para todos” (SILVA, 2011, p.12), visto que, o “importante 
e imprescindível é trabalhar para que a política aconteça, 
contemplando de forma efetiva o processo de desenvolvimento 
e aprendizagem do principal sujeito da esfera educacional: o 
aluno” (BARRETTA & CANAN, 2012, p.3). 
 Levando em consideração a Inclusão Escolar, Mantoan 
(2003, p.30) esclarece que “incluir é necessário, 
primordialmente para melhorar as condições da escola, de 
modo que nela se possam formar gerações mais preparadas 
para viver a vida na sua plenitude, livremente, sem 
preconceitos, sem barreiras”. A Inclusão veio permitir que o 
aluno participe da sala de aula regular. Esse fato, é defendido no 
Art. 206, inciso I, da Constituição de 1988 ao declarar a 
“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”, 
ou seja, um acesso igualitário a todos os alunos no ambiente 
escolar.  
 O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado pela Lei 
nº 8.069/1990, em seu Art. 54, inciso III, garante que é dever do 
Estado “assegurar à criança e ao adolescente, o atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino”. Hoje, a nova 
terminologia é Pessoa com Deficiência. Esse novo vocabulário 
está evidente na Lei Brasileira de Inclusão (LBI), n° 13.146, de 6 
de julho de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. A presente Lei, atesta em seu Art.27 que a 
 

educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os 
níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a 
alcançar o máximo desenvolvimento possível de seu 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 
sociais, segundo suas características, interesses e 
necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015). 

 

No Art. 2, desse Estatuto, evidencia-se, no tocante que a pessoa 
com deficiência, é 
 

[...]aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em 
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igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 
2015). 
 

 O documento que marca o ponto inicial para o 
movimento de Inclusão e uma escola para todos é a Declaração 
de Salamanca, elaborada na Espanha, em 1994, e nela se aponta 
a importância de uma escola inclusiva, no qual estabelece que 
todas as 
 

[...]crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 
independentemente de quaisquer dificuldades ou 
diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem 
reconhecer e responder às necessidades diversas de seus 
alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de 
aprendizagem e assegurando uma educação de 
qualidade à todos através de um currículo apropriado, 
arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de 
recurso e parceria com as comunidades. Na verdade, 
deveria existir uma continuidade de serviços e apoio 
proporcional ao contínuo de necessidades especiais 
encontradas dentro da escola (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, 1994, p.5). 

 
 O olhar atencioso do profissional da educação deve estar 
voltado não só para o aluno com deficiência, mas para todos os 
demais. Acredita-se que é por meio da convivência com as 
diferenças, que as “crianças vão construindo o processo para 
inclusão social, um mundo melhor, no qual todos saem 
ganhando” (DELLANI & MORAES, 2012, p.9).   
 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, em seu 
Art. 59, inciso I, assegura aos alunos com deficiência, 
“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades”. 
Nota-se, a partir desse contexto, a necessidade do diálogo entre 
todos os envolvidos no processo de Inclusão, afirmando que é 
na “relação com o outro que o sujeito se constitui e se 
transforma; trabalhar em parceria com a equipe especializada 
que acompanha o aluno, dentro e/ou fora da escola, bem como 
com as respectivas famílias, com o intuito de ampliar as 
possibilidades de inclusão” (DELLANI & MORAES, 2012, p.8).  
 Em 2001, é aprovada a Lei 10.172 - Plano Nacional de 
Educação (PNE) -, que afirma em seu Objetivo e Meta 16, 
assegurar a “inclusão, no projeto pedagógico das unidades 
escolares, do atendimento às necessidades educacionais 
especiais de seus alunos, definindo os recursos disponíveis e 
oferecendo formação em serviço aos professores em exercício”. 
Mostra-se, necessário, a permanência dessas crianças em sala 
de aula, priorizando a valorização docente, e sua formação 
profissional.  
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 Nos caminhos para fortalecer a Educação Inclusiva, 
também em 2001, foram criados o Conselho Nacional de 
Educação (CNE) e a Câmara de Educação Básica (CEB), que 
estabelecem Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica. A Resolução CNE/CEB nº 2, regulamenta a 
Inclusão nas escolas, por meio de seu art. 2º, ao afirmar que os 
“sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo 
às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para todos”, 
favorecendo assim, o aumento nos números de matrículas de 
crianças deficientes nas escolas de ensino comum. 
 Em 2007 surgiu o Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE) com objetivo de investir na melhoria da 
Educação no Brasil. Suas diretrizes, comtemplam, ainda, o 
 

fortalecimento da inclusão educacional, reconhecendo 
que as formas organizacionais e as práticas pedagógicas 
forjaram historicamente uma cultura escolar excludente 
e que, portanto, há uma dívida social a ser resgatada. O 
PDE procura responder a esse anseio com várias ações. 
Educação significa respeitar as especificidades de 
indivíduos e comunidades, incluir e preservar as 
diferenças, realizando a diversidade na igualdade como 
fundamento primeiro do ato educativo (BRASIL, 2007, p. 
36-37). 

 
 Em 7 de janeiro de 2008 foi entregue ao Ministro da 
Educação o documento que se refere a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva com a 
finalidade de 
 

[...] assegurar a inclusão escolar de alunos com 
deficiência (...) garantir: acesso ao ensino regular, com 
participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 
mais elevados do ensino; transversalidade da 
modalidade de educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior; oferta do atendimento 
educacional especializado; formação de professores para 
o atendimento educacional especializado e demais 
profissionais da educação para a inclusão; participação 
da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, 
nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 
informação; e articulação intersetorial na 
implementação das políticas públicas (BRASÍLIA, 2008, 
p.14). 

 

 A relação família-escola contribui para uma 
aprendizagem/educação de qualidade, quando consideramos 
que a “presença e acompanhamento da família, na vida de 
qualquer criança, é muito importante para o seu 
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desenvolvimento pleno. Seu papel é o de oferecer-lhe um lugar 
onde possam desenvolver-se com segurança e aprender a se 
relacionar em sociedade” (HOLLERWEGER & CATARINA 2014, 
p.6).  
 A Resolução nº4 do CNE/CEB de 2009, determina em 
seu Art. 2° a oferta do Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), trazendo “como função complementar ou suplementar a 
formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, 
recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as 
barreiras para sua plena participação na sociedade e 
desenvolvimento de sua aprendizagem”. O presente documento 
menciona que o atendimento das crianças com deficiência deve 
ser oferecido em seu contra turno escolar, segundo o Art. 5º 
dessa Resolução.  
 O Estatuto da Pessoa com Deficiência, descreve em seu 
Art.1º que cabe a esse Estatuto “assegurar e promover, em 
condições de igualdade o exercício de direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 
inclusão social e cidadania”. Percebe-se que a inclusão só se 
efetiva quando há “mudança de mentalidade, mudança nos 
modos de vida, muitas reflexões e, como princípio fundamental, 
valorizar a diversidade humana” (DELLANI & MORAES, 2012, 
p.9). 
 

2 Os passos dos professores na promoção da Educação  
Inclusiva 
 

A letra da música ‘Magramática’, do grupo ‘O Teatro Mágico’, 
descreve:  
 

Façamos parte do contexto 
Sejamos todas as capas de edição especial 
Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante 
Sejamos também a contracapa 
Porque ser a capa e ser contracapa 
É a beleza da contradição. 

 

 Ao descrever o imperativo ‘façamos parte do contexto’ 
adentramos a reflexão proposta sobre os passos dos 
professores na promoção da Educação Inclusiva, seus desafios e 
os percursos formativos. Nossa reflexão paira sobre o “deslocar-
se de uma representação de inclusão como mera inserção do 
aluno com deficiência na classe regular para uma concepção de 
ensino enquanto um processo singular e diversificado em seus 
objetivos, estratégias e recursos, em função das características 
dos aprendizes” (DUEK, 2007, p.3). Retomamos a afirmativa de 
que é  
 

fato constatado que o nosso sistema regular de ensino, 
programado para atender aquele aluno ‘ideal’, com bom 
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desempenho psicolinguístico, motivado, sem problemas 
intrínsecos de aprendizagem, e oriundo de um ambiente 
sócio familiar que lhe proporciona estimulação 
adequada, tem se mostrado incapaz de lidar com o 
número cada vez maior de alunos que, devido a 
problemas sociais, culturais, psicológicos e/ou de 
aprendizagem, fracassam na escola (NASCIMENTO, 
2009, p.5).  

 
 Rememoramos que 
 

na medida em que a orientação inclusiva implica um 
ensino adaptado às diferenças e às necessidades 
individuais, os educadores precisam estar habilitados 
para atuar de forma competente junto aos alunos 
inseridos nos vários níveis de ensino. A implantação da 
educação inclusiva tem encontrado limites e 
dificuldades, em virtude da falta de formação dos 
professores das classes regulares para atender às 
necessidades educacionais especiais, além da 
precariedade da infraestrutura e de condições materiais 
para o trabalho pedagógico junto a crianças com 
deficiência. O que se tem colocado em discussão, 
principalmente, é a ausência de formação dos 
educadores para trabalhar com essa clientela, e isso 
certamente se constitui em um sério problema na 
implantação de políticas desse tipo (NASCIMENTO, 
2009, p. 5-6). 

 
 Observa-se que, Nascimento (2009), traz à tona os 
desafios que devemos enfrentar para que haja a efetivação da 
inclusão escolar, sendo elas: a própria formação para a docência 
e, essa voltada para a educação especial e, os mecanismos de 
inclusão dos alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou 
com algum tipo de deficiência. Ressalta-se, ainda, que a  
 

formação docente não pode restringir-se à participação 
em cursos eventuais, mas sim, precisa abranger 
necessariamente programas de capacitação, supervisão 
e avaliação que sejam realizados de forma integrada e 
permanente. A formação implica um processo contínuo, 
o qual precisa ir além da presença de professores em 
cursos que visem mudar sua ação no processo ensino-
aprendizagem. O professor precisa ser ajudado a refletir 
sobre sua prática, para que compreenda suas crenças em 
relação ao processo e se torne um pesquisador de sua 
ação, buscando aprimorar o ensino oferecido em sala de 
aula (NASCIMENTO, 2009, p. 6). 
 

 Para que a inclusão se efetive, cabe ao professor,  
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a partir de observações criteriosas, ajustar suas 
intervenções pedagógicas ao processo de aprendizagem 
dos diferentes alunos, de modo que lhes possibilite um 
ganho significativo do ponto de vista educacional, afetivo 
e sociocultural (PRADO & FREIRE, 2001, p. 5).  
 

 

 Igualmente, para efetivação do processo de inclusão 
educacional, torna-se necessário 
 

o envolvimento de todos os membros da equipe escolar 
no planejamento de ações e programas voltados à 
temática. Docentes, diretores e funcionários apresentam 
papéis específicos, mas precisam agir coletivamente para 
que a inclusão escolar seja efetivada nas escolas. Por 
outro lado, torna-se essencial que esses agentes deem 
continuidade ao desenvolvimento profissional e ao 
aprofundamento de estudos, visando à melhoria do 
sistema educacional (NASCIMENTO, 2009, p. 7). 

 

     Mesmo, diante dos desafios apresentados, descreverei alguns 
passos que vêm sendo dados para a promoção da inclusão no 
espaço escolar. Nesse contexto é possível afirmar que no Estado 
de Mato Grosso do Sul o 
  

crescimento de matrículas no período de 2002 a 2013 
alcançou o percentual de 202% para as escolas públicas 
estaduais e municipais, sendo que 123,87% foi o 
acréscimo observado somente de 2009 a 2013, já na 
vigência da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Nas escolas privadas 
que ofertam educação especial, de 2002 a 2013, observa-
se um acréscimo de 100,06% de matrículas. Estes 
números apresentados indicam que a política de 
inclusão, do ponto de vista do acesso, está dentro das 
expectativas de crescimento, especialmente porque há 
um aumento significativo de alunos (as) que estavam 
fora do processo educacional formal e que, nesse 
período, foram inseridos (PLANO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO - MS, 2014, p. 35). 

 
 

O Relatório Preliminar de Avaliação do Plano Municipal 
de Educação – PME de Campo Grande – MS, lei municipal n° 
5.565, de 23 de junho de 2015, período de 2016-2017, afirma 
que a 
 

política que norteia as ações da educação especial 
no município de Campo Grande está centrada no 
fortalecimento do processo de inclusão escolar dos 
alunos público alvo da educação especial, a saber 
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alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
e acontece de forma transversal perpassando por 
todos os níveis e modalidades de ensino por meio 
do Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
(CAMPO GRANDE-MS, 2018, p. 13). 

 

    No campo educacional, em todos os níveis e modalidades, o 
AEE facilita a aprendizagem das crianças com deficiência, 
embora, 
  

ainda haja espaço para uma atuação mais eficaz, o 
município mediante mecanismos de criação de sistemas 
de informação, vem buscando conhecer a demanda real 
de atendimento às necessidades educacionais especiais 
dessa parcela do alunado, organizando-se para o 
atendimento a esses educandos, com vistas a assegurar 
as condições necessárias para uma educação de 
qualidade para todos (CAMPO GRANDE-MS, 2018, p. 13). 

 
 No desejo de uma escola inclusiva e para todos, com 
melhoria no atendimento das crianças com deficiência. No 
tocante às 

políticas de apoio aos alunos, público-alvo da educação 
especial, o município tem oferecido, com maior 
intensidade na rede pública de ensino, serviços de Apoio 
Pedagógico Especializado que caracterizam-se pelos 
recursos humanos e materiais que apoiam o processo de 
ensino e de aprendizagem dos alunos, público-alvo da 
educação especial. Para tanto, estabelece-se, como apoio 
pedagógico especializado, os seguintes recursos: 
Tradutor Intérprete de Libras - Língua Portuguesa, 
Auxiliar Pedagógico Especializado, Atendimento 
Educacional Especializado oferecido em Sala de 
Recursos Multifuncionais, Assistente de Inclusão Escolar, 
Tutor estagiário de Pedagogia, além de uma equipe 
técnica responsável por acompanhar o desenvolvimento 
dos trabalhos nas unidades de ensino (CAMPO 
GRANDE/MS, 2018, p. 13). 

 
 Nestes serviços de atendimentos que o município tem 
oferecido, os educadores especialistas, se “comprometem, 
empenham-se, participam de maneira ativa, fazendo com os 
alunos compartilhem conhecimentos e competências entre si, 
dividindo o mesmo ambiente de aprendizagem” (MENEZES, 
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2012, p.97), contribuindo para que ocorra a Educação Inclusiva 
no ambiente escolar. 
 Na entrevista realizada com professoras regentes dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (do 1° ao 3° Ano), de uma 
Escola Municipal de Campo Grande/MS. Por meio das 
entrevistas, as opiniões revelam ‘qual o ponto de vista sobre a 
Educação Inclusiva e como cada uma faz para que ela aconteça e 
se efetive em sala de aula’.  
 Identifico as professoras como Florzinha, Lindinha e 
Docinho, personagens do desenho ‘As Meninas 
Superpoderosas’, considerando-se assim, o profissionalismo de 
cada professora.  
As opiniões seguem através de relatos obtidos na entrevista 
semiestruturada. A fala de Florzinha, do 1° Ano, firme e 
decidida, defende que  
 

a Educação Inclusiva aqui no nosso Estado é boa, mas 
acho que precisa melhorar, por conta que eu vejo em 
algumas salas, o apoio ainda não é o apoio que 
necessitava o aluno, porém, mesmo que esse apoio não 
seja o que agente necessita é melhor ter algum apoio do 
que não ter nenhum. E para que essa Inclusão aconteça, 
eu acho que você não tem que separar os alunos dos 
demais, você tem que ver ele como um aluno igual aos 
outros, porque todos têm limitações, todos os alunos têm 
sua parcela de limitações, sua parcela de dificuldades, e 
você enxergando ele como um aluno igual aos demais 
você acaba que tentando sanar todas as dificuldades 
dele, normalmente (FLORZINHA, 2019). 

 
 Lindinha, do 2° Ano, muito segura em suas palavras 
justifica 
 

para mim, a Educação Inclusiva é aquela que inclui todos 
os alunos, com deficiência ou não, porque muitas vezes o 
aluno que é muito quieto pode tornar-se invisível na 
turma e dessa forma, não estar incluído no processo de 
ensino e aprendizagem. Com esse pensamento, procuro 
não deixar nenhum aluno fora do meu olhar. Em relação 
aos alunos especiais, além das avaliações adaptadas, ou 
não, de acordo com a necessidade, eles participam de 
todas as atividades com apoio da estagiária (LINDINHA, 
2019). 

 
 Docinho, do 3° Ano, com autoconfiança, afirmou que 
 

no meu ponto de vista, a Educação Inclusiva é importante 
e necessária. Os alunos com deficiência têm que ter 
acesso à educação. Educação igual para todos. Porque 
eles, também, têm a mesma capacidade de 
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aprendizagem, só que de maneiras diferentes. Ela 
acontece com atividades adaptadas, com interação entre 
professores e os alunos, na interação com os colegas, na 
sala de aula mesmo, trabalhos em grupos, com atividades 
voltadas para todos, mas com adaptações realizadas para 
eles (DOCINHO, 2019). 

 
 Os resultados apresentados até o momento, mostram 
que as professoras entrevistadas deixam evidentes, ou seja, 
estão cientes que a Educação Inclusiva é “ aquela que inclui 
todos os alunos, com deficiência ou não” (LINDINHA, 2019), 
porém “precisa melhorar” (FLORZINHA, 2019), uma vez que, a 
“Prefeitura Municipal em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação deve promover formações unificadas com 
estagiários, Apoio Pedagógico Especializado (APE) e 
professores regentes. A inclusão é indispensável para o aluno” 
(RIBEIRO, 2018, p.15). 
 As buscas de alternativas para o ensino acontecem de 
acordo com as necessidades e o grau de dificuldade que o aluno 
apresenta. Dessa forma, “exigindo do professor a busca por 
novas estratégias, procurando identificar as possibilidades de 
cada aluno com o intuito de encontrar as possibilidades para 
que esse aluno possa aprender junto com os demais e superar 
seus próprios limites” (ROCHA, 2017, p.6). A professora 
Docinho (2019), relata que os alunos com deficiência precisam 
“ter acesso à educação, educação igual para todos, porque eles 
também têm a mesma capacidade de aprendizagem, só que de 
maneiras diferentes”.  
 Em entrevista com a professora da sala de recursos da 
escola, que identifico como Estrelinha, personagem amiga das 
‘Meninas Superpoderosas’, perguntei ‘sua opinião sobre 
Educação Inclusiva e como pode contribuir no planejamento do 
professor para que seja inclusivo’. Ela respondeu que 
 

a Educação Inclusiva é muito importante para a 
socialização dos alunos especiais e para que os ditos 
normais possam conhecer e conviver com as diferenças 
com naturalidade. Quanto ao contribuir, é fornecer ideias 
e estratégias para facilitar a aprendizagem, como 
materiais concretos, jogos diversos, atividades claras e 
objetivas, entre outras (ESTRELINHA, 2019). 

 
 A participação do professor no processo de inclusão 
garante a aceitação e o reconhecimento das crianças com 
deficiência no ambiente escolar, pois é “através dele que os 
alunos aprendem a conviver com as diversidades e diferenças 
na sala de aula, fazendo com que haja um ensino voltado à 
compreensão e ao respeito mútuo, onde não haja 
discriminações” (ROCHA, 2017, p. 9).  
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 Pensando em melhoras na Educação Inclusiva,  
 

os profissionais que buscam uma ação educativa, devem 
estar atentos às diversidades de seus alunos, procurando 
exercer seu papel de maneira justa e solidária, pautado 
no respeito mútuo, eliminando todo e qualquer tipo de 
discriminação com o intuito de formar cidadãos 
conscientes para o convívio com as diferenças (ROCHA, 
2017, p.6). 

 

 Dessa maneira, para que haja uma escola na visão 
inclusiva, são precisos professores comprometidos com a 
comunidade escolar. Assumindo compromissos com a 
educação. Estejam dispostos a buscar conhecimentos. Fazer 
valer a missão da Educação Inclusiva. Dessa maneira, “oferecer 
a cada indivíduo o que melhor atende às suas necessidades 
frente às suas características, interesses e habilidades” (ROCHA, 
2017, p. 9). 
 

3 As experiências de professores dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental e suas práticas pedagógicas voltadas 
para a Educação Inclusiva 
 

 Descrevo as experiências dos professores dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 3° Ano) e as maneiras 
que realizam suas práticas pedagógicas voltadas aos alunos com 
deficiência. Para se alcançar o objetivo proposto, trago as vozes 
de Florzinha, Lindinha e Docinho. Em continuidade as 
entrevistas, discorreu-se sobre algumas questões voltadas ao 
subtítulo apresentado. A indagação a seguir, versa sobre: 
‘Professor como você realiza a sua prática de inclusão do aluno 
com deficiência’.  
 Ao ouvir a pergunta, Florzinha, sem hesitar, respondeu 
na lata: 
 

Então, eu tento basear, mesmo com as limitações, eles 
têm os mesmos direitos garantidos que os outros alunos. 
E assim, tem algumas atividades que a gente acaba 
modificando para adequar. Mas, eu tento não fazer muito 
diferente do que eu faço com os demais, para que a 
criança se sinta realmente integrada ao grupo 
(FLORZINHA, 2019). 

 Lindinha, centrada, afirmou que, em sala de aula tem 

 

uma caixa com atividades de nível mais baixo de 
dificuldade e elas são utilizadas diariamente. De vez em 
quando, reservo momentos individuais para observar 
mais de perto os avanços ou dificuldades que 
permanecem. Dessa forma, eu me atualizo, procuro ficar 
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atenta as dificuldades que ainda permanecem e os 
avanços que já conseguimos (LINDINHA, 2019). 

 
Docinho (2019), foi clara, ao responder que, “tento fazer 

atividades práticas para envolvê-las no grupo e quando não dá, 
atividades individuais mais com adaptações ao nível que eles 
consigam fazer”. 

As entrevistas realizadas, mostram as professoras 
diversas alternativas para atender as dificuldades dos alunos 
com deficiência de acordo com suas limitações. Envolvendo a 
prática pedagógica, perguntei também, sobre ‘quais estratégias 
de ensino são usadas para facilitar a integração dos alunos com 
deficiência em sala de aula’. Florzinha, busca estimular e 
incentivar a participação desses alunos com deficiência junto a 
turma e, assim, justifica:  
 

Geralmente, eu procuro fazer no máximo duas ou três 
atividades diferenciadas. Eu gosto também que, no 
momento em que todos utilizam o caderno ou os livros, 
eles usem também. Algumas vezes, quando realizo uma 
atividade com a turma que peço para ir até o quadro, 
para eles, eu trago meu quadro especial, uma manta 
magnética, para que tenham acesso à um quadro 
também, porém, no tamanho que dá para eles usarem. 
Utilizo esse quadro, principalmente com a Amanda, uma 
aluna minha que tem deficiência motora, um problema 
de locomoção (FLORZINHA, 2019). 
 

Lindinha, utiliza atividades de acordo com que os alunos 
conseguem fazer e com o nível de conhecimento que eles se 
encontram. Deixou evidente que, 
 

as estratégias são para todos. Eu não utilizo uma 
estratégia específica para os alunos com deficiência 
porque com um grande número de alunos em sala isso 
fica inviável. O nível de exigência é de acordo com a 
capacidade desses alunos especiais. Por exemplo, no dia 
de produção de texto, em que todos precisam escrever, 
com eles, faço apenas uma lista de palavras relacionadas 
ao mesmo texto trabalhado (LINDINHA, 2019).   

 
Buscando mais o lúdico, Docinho (2019), declara que 

trabalha com “ materiais concretos, o uso de alfabeto móvel, 
fichas de números, atividades visuais na sala de tecnologia para 
que o aluno se interaja ao ambiente e seu entendimento se 
concretize através da visualização”. 

As respostas das professoras, confirmam que, o 
professor deve se comprometer com o ensino para todos, no 
qual,  
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um aluno não vai bem, seja ele uma pessoa com ou sem 
deficiência, o problema precisa ser analisado com 
relação ao ensino que está sendo ministrado para todos 
os demais da turma. Ele é um indicador importante da 
qualidade do trabalho pedagógico, porque o fato de a 
maioria dos alunos estar se saindo bem não significa que 
o ensino ministrado atenda às necessidades e 
possibilidades de todos (MANTOAN, 2003, p.46). 

 As professoras percebem as dificuldades individuais dos 
alunos e buscam estratégias de ensino de acordo com as 
especificidades, surgem dessa forma, meios de aproximação, no 
qual fortalecem o vínculo e favorecem a inovação em sala de 
aula, assim sendo, o “professor estimula o aluno para prosseguir 
trabalhando os conteúdos, mesmo diante de obstáculos, e busca 
disponibilizar formas para desenvolver a capacidade dos 
educandos motivando-os para despertar sua criatividade 
individual e coletiva” (MENEZES, 2012, p.51).  

Estabeleci também, perguntas sobre, ‘quais os desafios 
ou dificuldades encontradas para que ocorra a Inclusão dos 
alunos com deficiência em sala de aula, junto aos avanços e as 
vitórias que já foram alcançadas’. 
 

Florzinha, alega, em sua opinião, o fato que 
 

o desafio é o seguinte: eu acho que o professor tem que 
ser preparado para receber o aluno com deficiência. Eu 
não fiz Educação Especial e no caso dos meus alunos, eu 
tenho que estar procurando na internet como trabalhar e 
buscar informações. Se o professor não é preparado, ele 
fica sem saber como começar o dia em seu trabalho, e até 
ele se adaptar e o aluno se adaptar a ele, demora. É uma 
perda mais ou menos de um mês para estar se 
organizando. Agora, quando recebemos informações 
sobre o aluno antes de recebe-lo em sala, sobre quais 
suas limitações, já resolveria esse despreparo, 
saberíamos dar início ao trabalho com essa criança. As 
vitórias é quando você vê que o aluno está realmente 
englobado na sala, que há aquela participação igual os 
demais e que ele segue em seu desenvolvimento, 
conseguindo avançar, não como a gente espera, mais 
assim caminhando junto com a turma (FLORZINHA, 
2019).  

 

Lindinha, deixa claro que 
 

a maior dificuldade é entender, estudar sobre as 
limitações dos alunos, até pela falta de tempo que temos 
para se dedicar a esses estudos, para assim explorar o 
potencial deles. Eu sempre tenho a preocupação em 
saber até onde eu posso ir com eles; o que eles têm para 
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mostrar; o que eles já podem realizar; esse é um desafio 
permanente. Também, há dificuldade dos responsáveis 
trazerem os alunos no contra turno para a sala de 
recursos, o que ajudaria bastante no desenvolvimento 
dessas crianças. Quando a família não pode trazer, eles 
perdem essa outra ferramenta que a escola disponibiliza. 
Mas, quanto a isso a gente não pode fazer nada. Em 
relação as vitórias, é muito bom observar o 
desenvolvimento da linguagem, a interação, quando 
percebemos que eles estão à vontade com todos, em 
relação a afetividade entre colegas e professores. 
Observar principalmente a aceitação das regras sociais, 
que muitas vezes é a maior dificuldade que eles trazem, 
seguir as regras da escola e entender que certas coisas 
eles podem, outras não. Eu acho que quando a gente 
observa isso em avanços, não tem como não ficar feliz e 
considerar isso uma vitória (LINDINHA, 2019).  

 

Docinho, afirma que a instituição em que atua, garante a 
Inclusão do aluno com deficiência e o desafio que ela vê é a 
  

questão da burocracia. Aqui na instituição há Inclusão, há 
uma interação, porque a Inclusão nada mais é que ele 
estar inserido entre todos. A Inclusão é quando eles 
participam de tudo na escola. Ao meu ver, o aluno 
Inclusivo é aquele que participa, se interage e que faz 
atividades iguais a todos, porém deve-se trabalhar de 
maneira cautelosa, respeitando seus momentos e limites 
de aprendizagem. E as vitórias são quando eles obtêm 
sucesso, quando eles aprendem, o mínimo que seja. Por 
exemplo, o aluno está no 3° Ano, já aprendeu o alfabeto; 
sabe as sílabas; sabe o próprio nome; já é um 
aprendizado, um avanço enorme, porque a criança 
especial tem o seu ritmo de aprendizagem, ela não 
aprende igual a todos, ela aprende, mais lentamente. 
(DOCINHO, 2019).  

  
O desafio ou dificuldade que se percebe é quanto à busca 

de conhecimentos sobre os meios ou mecanismos para se 
trabalhar com esses alunos com deficiência. A maneira de 
atender, oferecer os mesmos conteúdos trabalhados com os 
outros em sala de aula, de forma que eles também participam. 
Na criação de uma estratégia diferente e/ou adaptada, há uma 
preocupação em saber quando se pode avançar com esse aluno, 
o quanto pode explorar nas habilidades desse aluno, torna-se  
 

um desafio aos professores, pois obriga-os a repensar 
sua maneira de ensinar, sua cultura, sua política e suas 
estratégias pedagógicas, adotando uma postura 
receptiva diante da singularidade que irá encontrar, a 
fim de detectar potencialidades e expor habilidades de 
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acordo com a demanda de cada aluno (ROCHA, 2017, 
p.7). 

 

Sendo assim, cabe ao professor aceitar esses alunos. 
Buscar conhecimentos para sanar as dificuldades, e receber 
“informações a priori acerca de cada aluno, com sugestões de 
atividades e apoio necessário durante o ano letivo” (SILVA, 
2011, p.20). A ausência em como desenvolver práticas 
pedagógicas para com essas crianças, instiga os docentes a 
pesquisar, a buscar alternativas e soluções diante obstáculos, 
uma vez que, “todas as mudanças na educação incentivam os 
professores a buscarem mais conhecimentos e perspectiva para 
inovar a sua metodologia” (MENEZES, 2012, p.42). 

Buscas e trocas de informações com os colegas de 
trabalho ajudam nas práticas desenvolvidas. Dessa forma, o 
“professor tem a possibilidade de construir o seu saber, nos 
debates com os colegas para trocas de experiências, nos desafios 
vividos a cada dia, nos cursos de atualização, ou seja, o professor 
deve estar em formação permanente” (SILVA, 2011, p.16-17). 

A presença e apoio dos pais também é primordial na 
educação das crianças com deficiência. Acompanhar o 
desenvolvimento do filho, tornar-se presente em sua vida 
escolar e confiar em suas capacidades, contribui no progresso 
do mesmo. Se interessar nos avanços obtidos da criança, manter 
parceria junto a equipe escolar e ao trabalho dos professores, da 
mesma forma que, cabe os dois lados ‘pais e professores’ 
também conhecer a rotina diária do aluno, em casa e na escola. 
Essa presença e trocas de informações favorecem bastante no 
desenvolvimento do aluno, e o mesmo se sente mais confiante e 
encorajado em seu processo educacional, desta forma, “a 
criança estará aceitando-se a si própria, com suas virtudes e 
limitações, alimentando a sua autoestima” (HOLLERWEGER & 
CATARINA, 2014, p.9). 

Em conversa com a professora Estrelinha da sala de 
recursos, ainda sobre ‘quais os desafios ou dificuldades 
encontradas para que ocorra a Inclusão dos alunos com 
deficiência em sala de aula, junto aos avanços e as vitórias que já 
foram alcançados’, obteve-se a seguinte resposta:  
 

muitas vezes a maior dificuldade está na aceitação do 
professor em ter presente em sala de aula um aluno com 
deficiência. Pois quando é aceito pelo professor, esses 
alunos passam a vê-lo com naturalidade. Acho que um 
avanço muito importante foi o auxiliar pedagógico em 
sala regular e também o fato de muitos professores 
estarem se especializando para atender melhor esses 
alunos (ESTRELINHA, 2019). 
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 Percebe-se, na resposta da professora, que o “processo 
de Inclusão ainda enfrenta a resistência de alguns profissionais, 
pais e da comunidade em geral, que ainda não conseguiram 
entender o objetivo da inclusão escolar” (SILVA, 2011 p.19). 
Nesse caso, Estrelinha (2019), considera um avanço importante, 
como o “fato de muitos professores estarem se especializando 
para atender melhor esses alunos”, motivos que podem 
transformar uma sala de aula e/ou ambiente escolar em um 
espaço inclusivo, visto que, “não se trata de uma aceitação 
passiva do desempenho escolar, e sim de agirmos com realismo 
e coerência e admitirmos que as escolas existem para formar as 
novas gerações, e não apenas alguns de seus futuros membros, 
os mais capacitados e privilegiados” (MANTOAN, 2003, p.36),  
 Professores inclusivos devem fazer parte da escola. As 
crianças com deficiência precisam ser aceitas e envolvidas em 
todas as atividades escolares, mesmo porque, precisam ter seus 
direitos garantidos. As políticas públicas precisam estar 
presentes nos estudos, nas formações, à medida que se torne 
compromisso de todos da equipe escolar, dessa forma, 
“conseguir com que todos possam interagir de forma ativa e ter 
um bom desempenho e desenvolvimento das suas habilidades, 
contemplando as suas necessidades e ampliando o seu 
conhecimento para a vida social” (MENEZES, 2012, p.46). Nessa 
perspectiva, como docentes, precisamos nos adaptar a essa 
nova realidade da sala de aula, aceitar e aprender a trabalhar 
com as diferenças, almejar o progresso dos alunos, 
compreender o tempo e ritmo de cada um no processo de 
aprendizagem, e assim, buscar ser um professor inclusivo, 
fazendo deste o seu papel 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A pesquisa realizada baseou-se no objetivo de 
compreender o papel do Professor dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental no processo da Educação Inclusiva. Para a 
concretização do objetivo mencionado, foram propostos três 
caminhos de pesquisa, sendo eles: 1. a educação Inclusiva a 
partir das políticas públicas educacionais; 2. os passos dos 
professores na promoção da Educação Inclusiva e; 3. as 
experiências de professores dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e suas práticas pedagógicas voltadas para a 
Educação Inclusiva.  
 O primeiro tópico, trouxe a definição de Inclusão e 
algumas resoluções e leis que a defendem a Educação Inclusiva. 
 No segundo tópico, apresentei os desafios dos 
professores frente à Educação Inclusiva. Descrevi alguns passos 
que vêm sendo dados para a promoção da inclusão no espaço 
escolar. Trouxe dados coletados de professores regentes dos 
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Anos Iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 3º Ano), que 
atuam no período matutino e da professora da sala de recursos 
da escola. Os ‘sujeitos da pesquisa’, discursaram sobre Educação 
Inclusiva e como realizam a inclusão dos alunos com deficiência 
em sala de aula.  
 E no terceiro tópico, prossegui por meio das 
informações coletadas com os ‘sujeitos da pesquisa’, trazendo as 
práticas e estratégias pedagógicas de Educação Inclusiva em 
sala de aula, sendo compromisso em seu papel como professor, 
conhecer o aluno e buscar o que ele precisa de acordo com a sua 
dificuldade. O que constrói a Inclusão é o dia a dia em sala de 
aula, os vínculos que são construídos. 
 Conclui-se que, o artigo apresentado cita Leis que dão 
sustentação para a Educação Inclusiva, no qual, precisam ser 
conhecidas e estudadas por toda a equipe escolar, para que 
façam valer o direito da Inclusão, diminuindo barreiras na 
integração e aceitação desses alunos com deficiência no 
ambiente escolar. A partir dessa pesquisa surgem indagações 
para novas descobertas e investigações, que merecem ser 
conhecidas e estudadas, a respeito do Professor e seu papel ao 
fazer com que a educação seja inclusiva.   
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O ESPAÇO DA SALA DE RECURSO E  

SEUS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

 

Carlos Eduardo Euphrasio de Almeida  

André Afonso Vilela 
 

 

Introdução 
 
 A presente pesquisa, intitulada “O espaço da Sala de 
Recurso Multifuncional e seus processos de aprendizagem”, tem 
por objetivo, analisar os processos e a importância do espaço da 
sala de recurso, para alunos com déficit de aprendizagem e 
apresenta os seguintes objetivos específicos: 1. compreender os 
processos políticos de implantação das salas de recursos 
multifuncionais; 2. entrecruzar os olhares da comunidade 
escolar sobre a sala recursos e; 3. analisar os dados coletados e 
o papel da sala de recurso. 
 A importância da temática proposta contribui na 
reflexão sobre a implantação e a função da sala de recurso 
multifuncional de uma escola municipal de Campo Grande, 
situada na região do Imbirussu. Especificando, assim, quem tem 
o direito ao acesso/direito ao espaço ‘Sala de Recurso’. Para tal, 
lembramos que o direito é dado, em primeira mão aos 

 
 [...] alunos matriculados no ensino regular que possuem 
deficiência, transtornos globais e altas 
habilidades/superdotação. Elas podem estar, localizadas 
nos Centros de Atendimento Educacionais 
Especializados da rede pública ou privada, sem fins 
lucrativos, ou nas escolas, cujo ambiente facilite a relação 
entre os profissionais que atuam no atendimento 
educacional especializado e nas salas de ensino regular 
(TRINDADE, 2013, p.16). 
 

 Somam-se ao aporte teórico bibliográfico os 
pesquisadores que discutem a educação especial e inclusiva e as 
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interfaces com a Sala de Recurso Multifuncional, entre eles: 
Brostolin et. al (2016); Seródio (2013); Trindade (2013); 
Bertuol (2010) Montoan e Gasparim (2007); Prieto (2006); 
Ayres (2004), dentre outros. Enriquecem a nossa pesquisa as 
entrevistas orais realizadas com uma professora (responsável 
pela sala de recurso multifuncional), uma funcionária que 
trabalha como zeladora na escola e um responsável legal pela 
criança que frequenta a referida sala.  
 Para a entrevista fizemos uso de questões pré-
estabelecidas e, no decorrer destas, surgiram alguns outros 
questionamentos que foram considerados por enriquecer os 
dados coletados. Cada entrevista foi gravada com a ciência do 
entrevistado, otimizando o tempo. Depois de cada uma, 
dediquei o tempo necessário para ouvi-las e transcrevê-las. 
Cada depoente é identificado com nomes fictícios, sendo: Maria, 
Rose e Paula. Basicamente os dados coletados que enriquecem 
a presente pesquisa visam retratar o cotidiano da Sala de 
Recurso e o seu papel na comunidade escolar.   
 Algumas indagações são levantadas no decorrer da 
pesquisa por seus partícipes, que buscam compreender a 
dinâmica da Sala de Recurso, ou seja, como é realizado o 
trabalho pedagógico na referida sala, como o lúdico toma forma 
no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da Educação 
Especial e sua inclusão no contexto escolar. 
 Essa pesquisa descreve a história da educação especial e 
inclusiva no contexto da implantação das salas de recursos 
multifuncionais; bem como, o olhar da comunidade escolar para 
a Sala de Recurso e a análise de entrevistas sobre o 
papel/função desta sala numa determinada escola municipal, da 
região do Imbirussu, na cidade de Campo Grande/MS. 
Considera-se, no processo da pesquisa a inserção e inclusão do 
aluno da Educação Especial, regido pela Resolução Semed 
n.154/2014, publicada em 21 de fevereiro de 2014, no Diário 
Oficial do Município. 
 

1 Os processos políticos de implantação das salas de 
recursos multifuncionais 
 
  A Constituição Brasileira de 1988 preconiza e defende a 
implantação e implementação de leis que garantam a dignidade 
humana. Defendemos que a “pessoa humana, que é o bem mais 
valioso da humanidade, estará sempre acima de qualquer outro 
valor” (DALLARI, 2004, p. 9). Essa defesa se personifica em leis. 
As leis devem invocar a “intensa militância pela prática dos 
direitos humanos” (DALLARI, 2004, p. 9).  
 O Decreto nº 6949/2009 promulga a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência. Por meio do decreto 
supracitado, o Brasil assume o  



199 
 

 

[...] compromisso de assegurar o acesso das pessoas com 
deficiência a um sistema educacional inclusivo em todos 
os níveis e de adotar medidas que garantam as condições 
para sua efetiva participação, de forma que não sejam 
excluídas do sistema educacional geral em razão da 
deficiência. A inclusão educacional é um direito do 
estudante e requer mudanças na concepção e nas 
práticas de gestão, de sala de aula e de formação de 
professores, para a efetivação do direito de todos à 
escolarização. No contexto das políticas públicas para o 
desenvolvimento inclusivo da escola se insere a 
organização de apoio pedagógico para o atendimento às 
especificidades educacionais dos estudantes, público 
alvo, da educação especial, matriculados no ensino 
regular (MEC, 2009, p.05). 

 
 É na observância desse contexto que a Secretaria de 
Educação Especial/SEESP do Ministério da Educação/MEC, em 
2010, implanta a Sala de Recursos Multifuncional nas Escolas de 
Educação Básica deixando para os Estados e Municípios a sua 
implementação, atendendo as especificidades locais. A 
Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande/MS, por 
meio da Resolução SEMED n. 154, define que  
 

A implantação das Salas de Recursos Multifuncionais nas 
escolas comuns da rede pública de ensino atende a 
necessidade histórica da educação brasileira de 
promover as condições de acesso, participação e 
aprendizagem dos estudantes, público alvo da educação 
especial no ensino regular, possibilitando a oferta do 
atendimento educacional especializado de forma 
complementar ou suplementar à escolarização. A 
formulação e implementação de políticas públicas 
inclusivas, de acesso aos serviços e recursos pedagógicos 
e de acessibilidade nas escolas comuns de ensino regular, 
concorre para a eliminação das barreiras existentes, 
promovem o desenvolvimento inclusivo da escola, 
superando o modelo de escolas e classes especiais 
(DIOGRANDE, 2014, p.4). 

                
 A presente Resolução Semed n. 154, em consonância 
com a Política Pública de Implantação da Sala de Recurso 
Multifuncional, tem por objetivo atender os 

 
[...] alunos matriculados no ensino regular que possuem 
deficiência, transtornos globais e altas 
habilidades/superdotação. Elas podem estar localizadas 
nos Centros de Atendimento Educacionais 
Especializados da rede pública ou privada, sem fins 
lucrativos, ou nas escolas, cujo ambiente facilite a relação 
entre os profissionais que atuam no atendimento 
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educacional especializado e nas salas de ensino regular 
(TRINDADE 2013, p.16). 

 A Sala de Recurso Multifuncional foi criada para suprir 
as necessidades latentes que surgiam no processo de ensino e 
aprendizagem. Visibilizam os indivíduos que durante séculos 
estiveram invisíveis aos olhos da sociedade - os deficientes. Com 
a implantação desse espaço, nas escolas, permite-se o direito ao 
acesso e a permanência do público da educação especial, ou seja, 
dos “alunos matriculados no ensino regular que possuem 
deficiência” (TRINDADE, 2013, p.16). 
A escola tem por compromisso ter, em seu quadro, profissionais 
com formação especializada para atender o público da Educação 
Especial que, cada vez mais, vem crescendo no meio escolar. Tal 
proposição reposiciona  
 

[...] a educação especial no âmbito da política educacional 
brasileira por que a define como uma modalidade 
transversal que realiza o atendimento educacional 
especializado de apoio complementar e suplementar ao 
processo de escolarização (MEC 2006, p.17). 

 
 O processo de escolarização se fundamenta na garantia 
de que a escola deve  
 

[...] desenvolver e regulamentar os procedimentos para a 
identificação de necessidades educacionais presentes no 
seu alunado. Há que se identificar tais necessidades, para 
que se possa planejar os passos posteriores, do 
atendimento a essas necessidades (SEESP/MEC, 2004, p. 
18-19). 
 

 Desta forma, concebe-se o atendimento especializado 
pela Sala de Recurso Multifuncional como efetivação das 
“políticas e de todas as iniciativas visando à transformação das 
escolas, para se ajustarem aos princípios inclusivos de 
educação” (MONTOAN; PRIETO, 2006, p. 16). 
 O Conselho Municipal de Educação de Campo Grande, 
em consonância com Secretaria de Educação Especial/SEESP do 
Ministério da Educação, dispõe sobre o atendimento 
especializado em Sala de Recursos Multifuncionais, por meio da 
Deliberação CME/MS N. 1.380, de 3 de agosto de 2012, como 
“forma complementar ou suplementar à formação dos alunos 
público alvo da educação especial” (CME, Artigo I), sugerindo a 
sua implantação via decreto. A Prefeitura Municipal por 
intermédio de sua Secretaria de Educação – SEMED implanta a 
Sala de Recurso Multifuncional no intuito de acompanhar e 
assessorar o aluno especial. 
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 A Secretaria de Educação Especial do Ministério da 
Educação ao dispor do Manual de Orientação do ‘Programa de 
Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais’, visa informar 
secretarias de educação de todo o Brasil a fim de que estas 
acompanhem as referidas salas e promovam a formação do 
professor especializado. Essa política é prevista no Projeto 
Político Pedagógico das unidades escolares, como forma de 
assegurar a educação inclusiva, e se “constitui uma medida 
estruturante para consolidação de um sistema educacional 
inclusivo que possibilite garantir uma educação de qualidade” 
(SEESP, 2010, p.03). A Secretaria Municipal de Educação de 
Campo Grande/MS buscou “aprender os desdobramentos do 
referido programa na proposição política do atendimento 
educacional em sala de recurso” (CORRÊA, 2012, p.164) e 
construiu um projeto que sustentaria as necessidades pautadas 
na carência de salas especiais para alunos com deficiências. No 
ano de 2005 foi criada na  

 

[...] REME a primeira sala de recursos caracterizada como 
‘multifuncional’. Essa sala visava atender alunos com 
diversos tipos de deficiências, com exceção dos alunos 
com deficiência visual, aliando a necessidade da região 
com a disponibilidade do MEC (CORRÊA, 2012, p.09). 

 Antes da criação da primeira Sala de Recurso 
Multifuncional na REME, tomo a liberdade de rememorar os 
passos traçados pela política educacional do nosso município 
voltado para o processo de inclusão. Vale ressaltar a Revista da 
Educação Especial, na qual Corrêa (2014, p.11) define que  

 
Até o ano de 2000, os atendimentos da REME 
funcionavam sem orientação normativa, quando em 
2000, o município elaborou a Resolução n. 32 de 
3/5/2000 (CAMPO GRANDE, 2000), que dispõe sobre as 
Normas de Funcionamento da Educação Especial, na 
Secretaria Municipal de Educação e nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino, sendo, esse, o primeiro documento 
a normatizar a Educação Especial, na REME. No 
documento em questão, art. 6º, são considerados alunos 
que necessitam dos serviços de apoio da Educação 
Especial aqueles que apresentam as seguintes 
necessidades educativas especiais: I – deficiência mental, 
auditiva, visual, física e múltipla; II – condutas típicas de 
síndromes neurológicas, psiquiátricas ou psicológicas 
graves; III – altas habilidades. No art. 10, foram 
estabelecidos como serviços de apoio educacional ao 
aluno com necessidades educativas especiais: I – ensino 
itinerante; II sala de recursos; III – sala de 
enriquecimento curricular; IV – interprete de língua 
brasileira de sinais; V – núcleo de produção de Braille e 
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tipos ampliados; VI – educação profissional. Nos anos de 
2002 e 2003, sob as diretrizes estabelecidas da 
Resolução CNE/CEB n. 02/2001 (BRASIL, 2001), ocorreu 
a publicação de quatro documentos municipais: o 
Decreto n. 8.510, de 9/8/2002 (CAMPO GRANDE, 
2002a), a Deliberação CME/MS n. 77, de 5/12/2002 
(CAMPO GRANDE, 2002b), a resolução SEMED n.56 de 
4/4/2003 (CAMPO GRANDE, 2003a) e Decreto n. 4.067 
de 15/8/2003 (CAMPO GRANDE, 2003b). Esses 
documentos organizam os serviços de Educação 
Especial, na rede municipal de Campo Grande. Com o 
Decreto n. 8.510, de 9/8/2002, que dispõe sobre a 
estrutura básica da SEMED, a Divisão de Políticas e 
Programas para Educação Especial foi oficializada no 
organograma da secretaria, depois de quase uma década 
de existência da oferta do atendimento da educação 
especial, na REME. A Deliberação CME/MS n.77, de 
5/12/2002 dispõe sobre a educação de alunos que 
apresentam necessidades educacionais especiais, na 
educação básica, em todas as suas etapas e modalidades 
do sistema municipal de ensino, estabelecendo a 
definição e alunado da educação especial em suas 
normativas. Segundo esse documento, os serviços de 
apoio pedagógico especializado deviam ocorrer no 
espaço escolar, envolvendo professores em diferentes 
funções: I – classe comum; II – sala de recursos; III – 
itinerância; IV – professores intérpretes (Art. 6º).    

 

 Considerando a normativa acima e os documentos 
mencionados, a Rede Municipal de Ensino de Campo Grande 
implanta a primeira Sala de Recurso Multifuncional no ano de 
2005, na “Escola Municipal Isauro Bento, localizada no distrito 
de Anhanduí, que visava atender alunos com diversos tipos de 
deficiência, com exceção dos alunos com deficiência visual” 
(CORRÊA, 2012, p. 163-164). Observa-se que não há nenhum 
documento que mencione o porquê da escolha de implantação 
da Sala de Recurso Multifuncional na escola mencionada. 
No ano seguinte, em 2006, com as crescentes demandas, houve 
a necessidade de ampliação na oferta de vagas no atendimento 
da Educação Especial municipal, que passaram a ser 
desenvolvidas 
 

[...] pelos Núcleos de Apoio Psicopedagógicos – NUMAPS, 
localizados nas escolas da REME, que compõem a 
estrutura dos serviços da Divisão de Educação Especial 
da Secretaria Municipal de Educação (CORRÊA, 2012, 
p.09). 

 
 A criação de núcleos municipais favoreceria, contudo, a 
ampliação das Salas de Recursos Multifuncionais e a expansão 
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dos atendimentos prestados pelos NUMAPS. A Política Nacional 
de Educação Espacial na Perspectiva Incisiva (2008),  
 

[...] indica a implantação das Salas de Recursos como uma 
das principais estratégias de promoção das condições de 
aprendizagem do alunado da educação especial. Nesse 
contexto, a Secretaria de Educação de 2005 a 2014 teve 
um significativo crescimento na própria escola ou nas 
regiões próximas a ela, atendendo as necessidades das 
famílias que residem nas diversas micro-regiões que se 
divide o município (CORRÊA, 2014, p.23). 

 

Observa-se que, as políticas de educação inclusiva nos remetem 
ao progresso. Não é possível o retrocesso. Nossos olhares 
voltam-se para o futuro e para as práticas que efetivam a 
Inclusão dos educandos da Educação Especial.  
 
2 Entrecruzar os olhares da comunidade escolar sobre a 
sala recurso 
 
 A escola é marcada e demarcada por diversos olhares. 
Tais olhares consideram que os personagens envolvidos na 
trama educacional são constituídos de narrativas/histórias de 
vida, ressaltando que “a narrativa que faz de nós o próprio 
personagem de nossa vida; é ela, enfim, que dá uma história à 
nossa vida: não fazemos a narrativa de nossa vida porque temos 
uma história; temos uma história porque fazemos narrativa de 
nossa vida” (MOMBERGER, 2008, p.37), histórias essas que 
devem ser analisadas, no intuito científico, pondo em pauta a 
razão do ser.  
 Para acalentar esses olhares sobre a escola, traçamos 
como parâmetro para a Sala de Recurso Multifuncional, 
debruçando sobre alguns artigos presentes no Projeto Político 
Pedagógico - PPP, que visa nortear a comunidade escolar, em 
suas ações. Os artigos mencionados referem-se à escola alvo 
desta pesquisa. Cabe nos ressaltar que  

 
Art. 214 - A Sala de Recurso Multifuncional é um 
ambiente dotado de equipamentos, mobiliários e 
materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do AEE, 
cujo trabalho será realizado por professores capacitados 
e/ou especializados, para completar ou suplementar a 
formação dos alunos no ensino regular. Parágrafo único 
– A Sala de Recurso Multifuncional é de responsabilidade 
da unidade escolar. Art. 215 - O professor da Sala de 
Recurso Multifuncional deverá ser lotado, conforme 
seleção da Divisão de Educação Especial/DEE/SEMED 
mediante a apresentação dos documentos que 
comprovem: I – especialização e/ou cursos de formação 
específica na área de educação especial: II – comprovante 
de experiência na área de educação especial. Art. 216 - O 
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professor da Sala de Recurso Multifuncional deverá 
permanecer ao quadro efetivo, com lotação de 40 
(quarenta) horas semanais. Art. 217 - Compete aos 
serviços de orientação educacional, supervisão escolar e 
coordenação pedagógica acompanhar o planejamento e 
as atividades desenvolvidas na sala de recursos 
multifuncional. Art. 218 - É de responsabilidade da 
Divisão de Educação Especial/DEE, por intermédio do 
Núcleo Municipal de Apoio Psicopedagógico/ NUMAPS 
oferecer apoio técnico-especializado aos professores das 
salas de recursos multifuncional. Art. 219 - A sala de 
recursos multifuncional atenderá no contraturno, aos 
alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, que 
frequentam a classe do ensino regular. Art. 220 - O 
atendimento na sala de recursos multifuncional deverá 
ocorrer em grupos de no máximo 10 (dez) alunos. Art. 
221 - A sala de recursos multifuncional oferecerá 
atendimento ao aluno de acordo com a organização de 
suas turmas e de cronogramas elaborados pelo professor 
com orientação do núcleo municipal de Apoio 
Psicopedagógico/NUMAPS. Art. 222 - O professor de sala 
de recursos multifuncional deverá organizar suas 
atividades em três etapas distintas, conforme segue: I – 
elaboração e execução do atendimento educacional 
especializado para o aluno, com vistas a apoios e 
recursos de acessibilidade ao conhecimento e ao 
ambiente escolar; II – produção de materiais por meio de 
transcrição, adaptação, confecção, ampliação, gravação e 
outros, de acordo com as necessidades dos alunos; III – 
orientação aos professores da unidade escolar de origem 
do aluno, quanto à metodologia, recursos, materiais e 
equipamentos utilizados pelo aluno, para acesso ao 
currículo. Art. 223 - O planejamento do professor da sala 
de recursos multifuncional acontecerá semanalmente de 
acordo com sua carga horária e legislação vigente. 

 

 A escola pesquisada, efetiva em seu PPP a “participação 
da comunidade escolar nas atividades propostas pela 
instituição” (SEMED/PPP, 2016, p.322). E, a Sala de Recurso 
Multifuncional visa o “aprimoramento da qualidade do ensino, 
sendo sustentada e embasada por procedimentos de 
observação e registros contínuos, para permitir o 
acompanhamento da aprendizagem dos alunos” (SEMED/PPP, 
2016, p.322), em especial, dos alunos com deficiência, num 
processo contínuo de inclusão. O Artigo 96 do PPP da instituição 
pesquisada define que  
    

A Educação Especial é uma modalidade de ensino 
que perpassa de todos os níveis, etapas e 
modalidades, realizar o atendimento educacional 
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especializado – AEE. 1º O atendimento educacional 
especializado é o conjunto de atividades, recursos 
de acessibilidade e pedagógicos, organizados 
institucionalmente, prestado de forma 
complementar ou suplementar à formação dos 
alunos público-alvo da educação especial. 2º A 
unidade escolar deverá realizar a matrícula, prever 
e prover recursos educativos, humanos e estrutura 
física compatíveis com as necessidades específicas 
dos alunos oferecendo os apoios necessários que 
favoreçam o acesso, permanência e sucesso na sua 
escolarização (PPP, 2016, p.24). 

  
 Considerando ainda o PPP da instituição em destaque, 
observa-se que o Art. 97, parágrafo 2º e 3º, normatizam a sua 
organização e seu atendimento, sob o critério de 3 eixos, de 
forma que compreendamos que  

 
2º Para organizar o atendimento do aluno na sala de 
recurso multifuncionais, quanto ao número e tipo, 
individual ou em grupo, considerar-se-á as necessidades 
específicas dos alunos e recursos disponibilizados: 3º O 
trabalho na Sala de Recurso Multifuncionais deverá 
abranger três eixos: a) de intervenção pedagógica a 
partir do estudo do caso e plano de atendimento 
educacional especializado; b) de elaboração dos recursos 
pedagógicos e o acompanhamento e sua 
funcionabilidade e aplicabilidade. c) da orientação aos 
professores da sala de aula no ensino comum e famílias 
quanto aos serviços especializados disponibilizados para 
o aluno, recursos pedagógicos e estratégicas que 
promovam a participação dos alunos nas atividades 
escolares (SEMED/PPP, 2016, p.24 - 25). 

  
 A Sala de Recurso Multifuncional é um recurso 
pedagógico que auxilia no processo de ensino e aprendizagem 
dos alunos com deficiência. O professor responsável pela 
referida sala não trabalha de forma isolada. O trabalho desse 
profissional une-se aos diferentes trabalhos pedagógicos 
realizados no âmbito da escola. Por mais que a legislação 
priorize um único professor especialista na área das 
deficiências, que atue na Sala de Recurso Multifuncional, esta 
mesma legislação determina que todos os profissionais da 
escola tenham o conhecimento da área da Educação Especial e 
Inclusiva. O aluno que frequenta a Sala de Recurso não é aluno 
apenas do professor daquela sala, ele é aluno da escola. Neste 
contexto, cabe à escola conhecer o seu alunado e  

 
[...] conhecer sua prática social imediata a respeito do 
conteúdo curricular proposto. Como também ouvi-los 
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sobre a prática social mediata, isto é, aquelas práticas 
que não depende diretamente do indivíduo, e sim das 
relações sociais como um todo (GASPARIN, 2007, p. 15). 

 
 Conhecer é interagir e esta interação ocorre quando os 
alunos com deficiência são inseridos e participam das 
atividades desenvolvidas no seio escolar, cabendo a Sala de 
Recurso Multifuncional junto ao profissional especializado 
traçar  

 
[...] métodos de ensinar para complementar e auxiliar no 
desenvolvimento social deste aluno. A escola como um 
todo - coordenação, direção, auxiliares, professores, 
cozinheira, copeiras e ajudantes em geral - têm sua 
parcela de contribuição. Uma criança ao adentrar a 
escola deve ser recebida com um “bom dia” e esta 
simples ação estimula a criança a desenvolver o convívio 
social como meio que propicia a formação cidadã, o 
desenvolvimento intelectual e interação com outros 
alunos (MARIA, 2017).  

 
 A escola juntamente com a Sala Recurso Multifuncional 
desenvolve ações formativas e informativas aos pais e/ou 
responsáveis pelos alunos com deficiência. Tais ações visam  

 
[...] I – proporcionar o desenvolvimento do educando e 
assegurar a formação comum para o exercício da 
cidadania: II – oportunizar ao acesso ao conhecimento 
universal com vistas à produção de um conhecimento 
contemporâneo e que reflita as necessidades da 
sociedade atual, vinculando o mundo do trabalho a 
prática social (REGIMENTO ESCOLAR, 2015, Cap.I, 
Art.2º,  p.04) 

 
 A escola palco de nossa pesquisa é referenciada pelos 
pais e/ou responsáveis como um espaço significativo na vida 
escolar e na vida familiar/social. Paula, mãe de um aluno 
especial frequentador as Sala de Recurso Multifuncional, 
declara:  

 
A Sala que fica perto do portão, serve para ajudar meu 
filho, em alguma matéria que ele tem dificuldade. 
Acredito que a professora Maria o ajuda com um monte 
de coisas. Hoje, meu filho sabe o alfabeto, matemática e 
até outras matérias. Esta sala é boa para meu filho. 
Ajudou ele a entender algumas coisas que eu nem sei 
como ensinar e por causa da deficiência que ele tem, eu 
achava que ele nem iria escrever o próprio nome. Foi na 
sala de recursos que ele aprendeu a escrever o nome. Eu 
comecei a ver, entender que a sala de recurso é para 
ajudar nas atividades que ele não consegue entender. 
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Depois de falar com a professora Maria que trabalha 
aqui, com a coordenação e a professora dele de sala de 
aula, que percebi a importância desta sala na vida de meu 
filho (PAULA, 2017). 

 
 Em outro momento Paula relata que foi difícil, e está 
sendo, entender a deficiência do filho.  A Sala de Recurso 
Multifuncional foi para ela um divisor de águas. Ela diz que 
 

Antes de vir aqui, ele (meu filho), não entendia certas 
atividades. Não fazia o nome e não sabia contar. Muitas 
vezes fiquei chateada e sem esperança de  que um dia 
meu filho fosse capaz de escrever o próprio nome por ele 
ser DI (Deficiente Intelectual). Hoje, percebo que eu 
estava errada (PAULA, 2017). 

 

 Os relatos de Paula retratam a intervenção na realidade, 
pontuando o quão significativo é o trabalho desenvolvido pela 
Sala de Recurso Multifuncional da instituição pesquisada. Os 
relatos servem como um leque para as possibilidades de 
vislumbrar o papel da sala citada e a análise dos dados 
coletados. 

    
3 Analisar os dados coletados e o papel da sala de recurso 
 

 A Sala de Recurso Multifuncional é atendida por um 
profissional especializado que faz de sua profissão um marco 
estrutural na vida de quem passa pelo processo de 
escolarização. O trabalho do profissional da Sala de Recurso 
Multifuncional visa “uma dinâmica pedagógica em construção, 
um processo que compreende ações que estão sendo elaboradas 
entre os desafios e as possibilidades dadas pela realidade da 
escola em que este docente atua” (MILANEZ, et. al., 2013, p.51). 
Em Campo Grande/MS, o processo de acompanhamento dado 
por esta sala é apontado por Maria, professora entrevistada, 
como resposta a Resolução SEMED n.154/2014, uma vez que 
esta  
 

[...] rege a educação especial no município tendo como 
público alvo da educação especial os alunos DI, os 
autistas, os PCs e outros com laudos médicos que 
comprovam a necessidade de frequentar a referida sala 
(MARIA, 2017). 

   
 O trabalho do(a) profissional responsável pelo 
atendimento da Sala de Recurso Multifuncional, na visão da 
entrevistada é  

 

[...] colaborar para que o aluno com deficiência seja 
olhado/percebido como qualquer outro aluno, capaz de 
produzir conhecimentos, colocando esse aluno em 
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destaque no quesito cuidado interventivo. A inclusão é 
tudo. O aluno com a deficiência, o branco, o negro... 
dentro da escola (Maria, 2017). 

 

Para atender o processo de inclusão é preciso voltar os nossos 
olhares para as salas de recursos multifuncionais e 
compreendê-las como espaços que  

 
[...] cumprem o propósito da organização de 
espaços, na própria escola comum, dotados de 
equipamentos, recursos de acessibilidade e 
materiais pedagógicos que auxiliam na promoção 
da escolarização, eliminando barreiras que 
impedem a plena participação dos alunos público 
alvo da educação especial, com autonomia e 
independência, no ambiente educacional e social 
(MEC, 2010, p.06). 

 

 A professora Maria declara que a mencionada sala não é 
um adendo dentro da escola uma vez que, para sua efetivação 
naquele espaço escolar, a escola também sofreu algumas 
adaptações – rampa de acesso, corrimões, banheiros adaptados 
e a sala em si, conta com “jogos pedagógicos, suporte de 
informática adaptado, brinquedos e material próprio para 
trabalhar com o deficiente visual, auditivo, autista, DI e PC” 
(MARIA, 2017). Para ela é de suma importância “conhecer a 
criança ou adolescente e, depois, direcionando-o para a devida 
atividade proposta” (MARIA, 2017). Seu olhar brilhou, quando 
mencionou que o ato de conhecer é o primeiro passo para o 
sucesso na aprendizagem.  
 A Sala de Recurso Multifuncional deve ser atrativa ao 
olhar do aluno, no intuito de despertar-lhe o desejo de estar no 
referido ambiente. Na Sala de Recurso o professor faz uso das 
atividades diferenciadas e necessárias ao desenvolvimento de 
cada criança com deficiência. As atividades, para outra 
entrevistada, funcionária da escola, transita desde o uso de 
“artes visuais, brinquedos pedagógicos, recursos tecnológicos e 
outros, com o objetivo de ajudar a criança a se desenvolver” 
(ROSE, 2017). Para Rose a Sala de Recurso é um espaço de 
apostas no aluno com deficiência. Seu depoimento suscita em 
nós o pensamento de Gasparim (2007, p. 19) por acreditar que 
“a assimilação das características fundamentais de um conceito 
é muito mais fácil para a criança, quando os traços definidores 
desse conceito se apresentam com as imagens visuais 
correspondentes”. Para esta entrevistada quando um aluno 
adentra a Sala de Recurso, ele “observa tudo ao seu redor e 
percebe um ambiente acalentador e com variados itens, 
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despertando a curiosidade sobre um espaço bem arrumado e 
bonito, com brinquedos e decorações” (ROSE, 2017).  
 Maria e Rose percebem que a Sala de Recurso é um 
grande referencial no ambiente escolar, concebendo-o como o 
espaço das diferenças. A professora Maria enfatizou em vários 
momentos da entrevista que este é o lugar que valoriza e 
respeita os diferentes, por acreditar que a beleza da vida está 
nas diferenças.  E pontua que o 

 

[...] aluno com deficiência gosta muito do espaço da sala 
de recursos. O primeiro atrativo da sala é o seu visual 
com diversos desenhos atrativos e variados tipos de 
brinquedos. Quando eles (os alunos) chegam aqui, na 
sala, olham tudo e ficam encantados. Aproveito desta 
curiosidade para trabalhar pedagogicamente com os 
alunos (MARIA, 2017).    

 

 Deve-se levar em conta que cada aluno, deficiente ou 
não, tem seu tempo de aprender e apreender. Maria pontua que 
o  
 

[...] professor da Sala de Recurso Multifuncional deve ter 
paciência e persistência ao ensinar alunos com ou sem 
deficiência. Paciência porque está lidando com uma 
criança que aprende de forma diferenciada. Cada aluno 
exige do professor atividades adaptadas para a sua 
realidade. É preciso persistência no objetivo a ser 
alcançado pelo professor diante do que é ensinado a este 
aluno. Muitas das vezes, o professor deverá insistir em 
certo conteúdo até que o aluno compreenda e aprenda-o, 
com o objetivo de realizar o que se pede o exercício 
proposto em sala de aula e leve aquela aprendizagem 
para a vida (MARIA, 2017).  

 

 Para nossa terceira entrevistada, Paula, uma mãe de 
aluno da Sala de Recurso da escola pesquisada os resultados 
pedagógicos nem sempre se dão na sala de aula, com as notas ou 
o alto rendimento nos exercícios propostos pelos professores 
regentes. Paula defende que o resultado da intervenção do 
professor da Sala de Recurso parte do pressuposto da interação 
social. É no espaço familiar que a criança com deficiência 
apresenta o que vem aprendendo. Ela Salientou que seu filho 
mostrou em casa que “aprendeu a usar o calendário na escola e 
foi indo ao mercado, interagindo naquele espaço de comércio, 
que pegou uma determinada mercadoria, pagou-a e conferiu se 
o troco estava certo” (PAULA, 2017). A entrevistada diz que se 
surpreendeu ao perguntar ao filho onde ele havia aprendido 
aquilo. Seu filho disse que teria sido na Sala de Recurso da 
escola. Estas pequenas ações demonstram que os ensinamentos 
propostos pelo professor da Sala de Recurso Multifuncional vão 
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além do ensino de conteúdos comuns. Paula complementa que 
por ser mãe, cada conquista de seu filho é uma vitória. Ressalta 
a importância da sala, pois o que tem visto é 
 

[...] um resultado gradativo - tipo o trabalho de 
formiguinhas. Aos poucos, meu filho está aprendendo. 
Reconhece e escreve o próprio nome e isto pode ser 
pouco para alguns. Mas, para mim, é um grande avanço 
(PAULA, 2017). 

 

 Para Rose a Sala de Recurso tem contribuído no 
processo de uma educação para a inclusão – de uma escola 
inclusiva. Constata que  
 

[...] os alunos sem deficiência têm aceitado os deficientes 
sem preconceito. Eles os veem como iguais e os tratam 
com carinho e respeito. Este respeito à inclusão ocorre 
porque o professor da Sala de Recurso Multifuncional faz 
um trabalho junto com a sala comum no intuito de 
conscientizar todos da escola. O trabalho de inclusão é 
percebido na confecção de cartazes espalhados nos 
murais dos corredores da escola (ROSE 2017).   

 
 Todo o trabalho desenvolvido pela Sala de Recurso 
Multifuncional deve ser feito em conjunto a sala comum. Outro 
ponto importante é a parceria da escola com as famílias e da 
parceria da Sala de Recurso com os pais dos alunos que a 
frequentam. Graças a esta parceria é que Paula manteve-se 
firme, mesmo com todos os seus afazeres. Ela não deixava de 
levar seu filho à Sala de Recurso da escola e hoje vê o 
desenvolvimento verbal nele. Paula evidencia que seu filho não 
se “comunicava com os colegas. Hoje, percebo que houve uma 
melhora nas pronúncias das palavras e o que ele fala faz sentido 
e tem entendimento. Percebo que a cada dia ele melhora as 
pronúncias das palavras” (PAULA, 2017). 
 As entrevistadas, em seus depoimentos, enaltecem a 
Sala de Recurso e o papel pedagógico do professor 
especializado. Os diálogos dessas mulheres – professora, 
funcionária e mãe –  ressaltam o trabalho da oralidade, sensório 
motor, escrita, dentre outros, que demonstram a 
intencionalidade e a finalidade do ensino e da aprendizagem 
proposta por aquele espaço diferenciador e respeitador das 
diferenças. 
 

C o ns id e r aç õ es  f i n a is  
 

 A presente pesquisa volta-se para a Sala de Recurso 
Multifuncional implantada em uma escola municipal da região 
do Imbirussu, na cidade de Campo Grande/MS. Transitamos 
pelas políticas públicas de implantação e implementação da 
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referida sala no contexto nacional e regional. Dialogamos com 
três entrevistadas, pessoas ligadas à Sala de Recurso da escola, 
que relatam a importância do atendimento especializado.  
 O primeiro passo da pesquisa tomou-se em alicerce a 
legislação vigente sobre o atendimento especializado, fazendo 
da escola o espaço da inclusão – da vida e das aprendizagens. 
 No segundo, adentramos aos olhares da comunidade 
escolar e através de entrevistas asseguramos a importância do 
atendimento especializado e como este atendimento imbrica o 
fazer pedagógico desta comunidade. A Sala de Recurso não é um 
adendo ou uma sala à parte do contexto de ensino e 
aprendizagem. Ela é o elo do espaço escolar na questão da 
inclusão.  
 E no terceiro, como resultante da discussão que 
fundamenta esta pesquisa, trazemos os diálogos das 
entrevistadas, num olhar entrecruzado, ressaltando a 
importância do trabalho pedagógico realizado no âmbito 
escolar e como este influencia as parcerias entre sala comum e 
família.  
 A presente pesquisa surgiu do trabalho que realizo como 
estagiário remunerado no atendimento a alunos com 
deficiência. Embora, o meu trabalho seja de acompanhamento 
na sala regular, para que o aluno beneficiado por este 
atendimento tenha progresso no processo de ensino e 
aprendizagem é preciso a minha parceria com o professor 
especializado.  
 A Pedagogia suscitou em mim o ser pedagógico. Acredito 
que tenho muito para aprender. A pesquisa não se encerra aqui. 
Desejo debruçar-me sobre novas possibilidades de escrita sobre 
esta temática. A educação especial é uma realidade e eu estou 
incluso nela.  
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INTRODUÇÃO 
 

Acidente pode ser um evento inesperado, motivado por 
qualquer atitude e força externa que atua sobre o indivíduo 
causando danos físicos ou mentais. Assim, qualquer pessoa 
corre risco de um acidente, independente do lugar que se 
encontra, o importante é saber se no momento desse acidente 
existem pessoas preparadas para prestar serviço de primeiros 
socorros, que tenham noções básicas de atendimento. 

Sabe-se que essas lesões ocorrem através de acidentes 
externos causando avarias ao indivíduo. No ambiente escolar 
acontece o processo de ensino aprendizagem, o aluno necessita 
explorar sua capacidade física e cognitiva desenvolvendo a 
socialização entre alunos e professores, sendo assim, o número 
de acidente com traumas é notório.  

Na aula de Educação Física o espaço se torna favorável a 
diversas eventualidades, onde alunos tendem a explorar suas 
capacidades físicas, sentem liberdade de expressar, imaginar e 
brincar, por esse motivo, a criança e o adolescente torna-se 
vulnerável a qualquer incidente. Para o professor é habitual se 
deparar com incidentes no decorrer das aulas, já que essas são 
desenvolvidas através de movimentos corporais, seja na 
modalidade recreativa ou desportiva.  

É importante identificar as principais causas de um acidente 
no âmbito escolar e quais os traumas frequentes, propondo 
soluções em tempo hábil. Sabendo que uma escola segura é 
representada pelos seus gestores e professores habilitados em 
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atendimento em primeiros socorros utilizando de maneira 
eficaz e satisfatória para melhor promoção a saúde de seus 
alunos. 

A pesquisa foi fundamentada de acordo com as dificuldades 
encontradas em situações de acidentes nas escolas e durante as 
aulas de Educação Física. A pesquisadora entende que existe a 
falta de conhecimento específico e prático devido à carga 
horária ser insuficiente dentro das ementas dos cursos de 
graduação e assim o profissional não se sente capacitado para 
prestar um suporte de qualidade aos vários casos que se 
deparam dentro do ambiente escolar. No entanto, a relevância 
desse estudo foi abordar os traumas no contexto escolar, como 
acontece e quais as medidas devem ser apresentadas para evitar 
o mesmo, deixando à escola segura e assim promovendo a 
integração social e o cuidado com a saúde coletiva. 

Sendo assim, esse estudo teve como objetivo compreender 
na literatura existente as causas dos acidentes mais comuns no 
ambiente escolar e durante as aulas de Educação Física 
analisando quais as competências e habilidades do professor 
frente às situações de urgência e emergência no ambiente 
escolar, identificando os principais traumas e quais medidas 
preventivas devem ser aplicadas. 

 
TRAUMAS E SEU CONTEXTO HISTÓRICO 

 
De acordo com o Prehospital Trauma Life Support  (PHTLS), 

conceito trauma originou-se no ano de 1978 através do Dr. 
James Styner cirurgião ortopédico de Nebraska/EUA, na qual 
sofreu um acidente aéreo com sua família, ao procurar o 
hospital mais próximo para socorrer seus filhos, verificou que 
os médicos não tinham conhecimento em atendimento a vítimas 
de traumas por acidentes (PHTLS, 2012 s/p). 

Devido ao grande crescimento de acidentes e traumas nos 
últimos anos, os profissionais da saúde em interesse de melhor 
atendimento e suporte de vítimas começaram a desenvolver 
programas de ensino para o aperfeiçoamento visando melhor 
assistência médica aos acidentados. 

Atualmente, inúmeras pessoas sofrem algum tipo de 
acidente, esses causam várias lesões que chamamos de trauma, 
onde se entende que qualquer indivíduo pode sofrer um 
incidente externo não intencional ou acidental que causa lesões 
e sequelas diversas à sua integridade física, psíquica e algumas 
vezes o seu óbito. 
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De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde 5,8 
milhões de pessoas morrem por trauma no mundo, 32% a mais 
que as mortes por malária, AIDS e tuberculose. A mortalidade 
por trauma corresponde a 10% de todas as causas de morte e, 
sem as devidas intervenções aumentará até 2030 (OPAS, 2011). 

O trauma vem sendo ressaltando como um dos grandes 
problemas de saúde pública no Brasil, refletindo em questões 
sociais e econômicas, ocorrendo em diversos locais e 
atualmente apresentando com grande relevância nas 
instituições de ensino. 

 

O acidente é um acontecimento indesejável e inesperado, 
que pode levar a uma lesão. Ele acontece pela ação rápida 
e repentina de uma força externa. Esses acontecimentos 
são bastante frequentes no ambiente escolar, por se 
tratar de um local com grande concentração de crianças 
e adolescentes e ser o espaço onde elas passam boa parte 
de seu dia (PLOÊNCIO, 2018, p.10). 

  
O Ministério da Saúde o Sistema de Informações 

Hospitalares da Saúde – SUS informa que [...] “ano de 2013 
cerca de 140 mil pessoas entre 0 a 14 anos foram internada em 
decorrência de acidentes”. (BRASIL, 2017 s/p).  

Conforme Oliveira (2008) apud Gomes et. al., (2010, s/p) “os 
acidentes infantis representa problema de saúde púbica, devido 
a sua alta incidência e repercussão, ocupando um papel de 
destaque nas estatísticas de morbimortalidade no Brasil”.  

Segundo a Rede Nacional da Primeira Infância “o trauma é a 
principal causa de morte em crianças e adultos jovens, e um dos 
maiores problemas de saúde pública mundial. Quando há 
sobrevida, as sequelas temporárias ou permanentes têm um 
índice elevado” (RNPI, 2014).  

O Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros 
nas Escolas em parceria com a Secretaria da Saúde, Prefeitura 
da Cidade de São Paulo e a Coordenação de desenvolvimento e 
Programa e Política da Saúde – CODEPPS. “Os acidentes 
ocasionam, a cada ano, no grupo com idade inferior a 14 anos, 
quase 6.000 mortes e mais de 140.000 admissões hospitalares, 
somente na rede pública de saúde”. (BRASIL, 2007 p.17) 
 
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) 
 

O atendimento Pré-Hospitalar “é o suporte fornecido fora do 
ambiente hospitalar, com finalidades de socorrer e transportar 
as vítimas de acidentes a fim de evitar sequelas graves até 
mesmo a sua morte”. Segundo Lopes et. al., (1999, p.138): 
 

[...] atendimento pré-hospitalar toda e qualquer 
assistência realizada, direta ou indiretamente, fora do 
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âmbito hospitalar, através dos diversos meios e métodos 
disponíveis, com uma resposta adequada à solicitação, a 
qual poderá variar de um simples conselho ou orientação 
médica ao envio de uma viatura de suporte básico ou 
avançado ao local da ocorrência, visando a manutenção 
da vida e/ou a minimização das sequelas. 

 

A história do atendimento pré-hospitalar teve prelúdio no 
ano de 1792 pelo médico chefe militar francês Barão 
Dominique Jean Larrey, conhecido como “Pai da Medicina 
Militar”, onde realizava o suporte médico com intuito de 
salvar vidas e diminuir as lesões dos soldados (RAMOS; 
SANNA 2005, p. 356). 

A assistência pré-hospitalar é de grande relevância à saúde 
pública, devida a quantidade de acidentes e o aumento de 
vítimas que precisa ser socorrida até chegar o suporte 
hospitalar.  

Segundo Martins e Prado (2003) define-se como SEM o 
modelo dos EUA, que reúne os Técnicos em Emergências 
Médicas, setor de emergência, médico supervisor, pessoa da 
saúde, administração hospitalar, Administração do SEM e 
supervisor de agentes. 

Silva et. al., (2010) destacam que no EUA, o APH começou em 
1966, visando melhor atendimento nas rodovias, com 
atendimentos de paramédicos reduzindo as causas de morte 
nas estradas. Em 1968 foi criado o número telefônico único 
(911) para centralizar as chamadas de emergências.  

No contexto histórico do Brasil o SAMU utiliza com maior 
predominância o modelo dos EUA, amparado pelo Corpo de 
Bombeiro Militar, outras cidades no Brasil adotam o modelo 
francês com algumas adequações. (MARTINS; PRADO, 2003 
p.71) 

Ramos e Sanna (2005, p.356) consideram que “no Brasil 
prestar socorro à vítima no local do acidente ocorreu no ano de 
1893, pela aprovação do Senado da República que planejava 
estabelecer o socorro médico de urgência na via pública, no Rio 
de Janeiro, capital do Brasil”. 

De acordo com Lopes e Fernandes (1999, p.382) “no ano de 
1988 foi criado o Projeto de Resgate chefiado pelo capitão 
médico em parceria com o Corpo de Bombeiro, onde as 
solicitações de atendimento eram feitas por interligação do 192, 
da Secretaria da Saúde”. 

Havendo inúmeras ações de atendimento pré-hospitalar no 
Brasil de formas diversificada, foram surgindo vários sistemas 
de atendimento a urgência e emergência de caráter público e 
privado. 

Com a evolução do APH houve a necessidade de qualificar o 
atendimento de urgência e emergência, para melhor atender a 
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população, sendo assim os médicos foram inseridos à frente 
para melhor diagnóstico prévio e imediato. 

No Brasil existem dois sistemas APH de teor público: o 
telefone 192 de caráter municipal, prestado pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o 193 de âmbito 
estadual, a cargo do Corpo de Bombeiros, ambos recebem 
chamadas de diversos agravos. 

Entretanto existe outro modelo misto proposto pelo 
Ministério da Saúde implantado em 1990, na Cidade de Curitiba 
o SIATE – “Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e 
Emergências, sendo realizado por Socorrista, Corpo de 
Bombeiros é Médico caso necessário”. (MARTINS; PRADO, 2003, 
p.71). 

Pela perspectiva do desenvolvimento e crescimento de 
serviços no atendimento pré-hospitalar no Brasil, o mesmo está 
em constante mudança devido a quantidade de acidentes e 
traumas que vem acontecendo no decorrer dos anos. Sendo 
assim, o Ministério da Saúde vem elaborando projetos e lei para 
minimizar o índice de acidentes e mortalidade no Brasil. 

O atendimento pré-hospitalar é vital, inúmeras pessoas são 
salvas a todo o momento antes mesmo de chegar ao hospital, e 
isso acontece devido ao exercício dos profissionais da saúde que 
estão 24 horas por dia preparado e treinado, com intuito de 
oferecer segurança e socorro imediato. 
 

 Primeiros Socorros: Conceitos 
  

     O atendimento em Primeiros Socorros refere-se a um suporte 
prestado a uma vítima de acidente, com objetivo de salvar sua 
vida evitando sequelas futuras e até mesmo o óbito até a 
chegada do atendimento hospitalar.   
     Conforme Leite et. al., (2018, p. 292) “Primeiros Socorros são 
procedimentos simples com a finalidade de salvar vidas em 
situações desastrosas de urgências e emergências, visa a 
prestação de assistência imediata a uma pessoa ferida, até o 
socorro especializado”. 
       Segundo Costa et. al., (2015) qualquer pessoa precisa ter 
noções básicas em primeiros socorros, para que o mesmo 
recorra de forma precisa, tornando o suporte eficiente quando 
necessário em qualquer situação de risco de vida. 

“Os primeiros socorros são ações que possuem como 
procedimentos imediatos a manutenção dos sinais vitais e 
garantia da vida em vítimas que tenham sofrido algum acidente 
sem que tenha recebido atendimento de um profissional de 
saúde” (ROSA et al., 2017 apud LEITE et. al., 2018, p.301).  

Deve-se analisar a importância de ter o conhecimento básico 
em primeiros socorros para uma melhor avaliação e conduta, 
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protegendo sua vida e impossibilitando sequelas graves e até 
mesmo o óbito a vítima.  

De acordo com o Código Penal, omissão de socorro é quando 
um indivíduo deixar de prestar atendimento a qualquer pessoa 
que esteja acidentada, em risco de vida, criança abandonada, e 
deixar de solicitar socorro especializado a vítima, evitando 
danos à própria vida, cabendo à mesma detenção de um a seis 
meses ou multa (BRASIL, 1940). 

No ambiente escolar se faz necessário o atendimento em 
primeiros socorros para atender a demanda de acidentes que 
ocorre com os alunos, sendo os professores, funcionário e 
gestores executando a assistência imediata e necessária para a 
integridade física da criança e do adolescente evitando 
quaisquer sequelas graves até a chegada do atendimento 
especializado. 
 
 

 TIPOS DE ACIDENTES E TRAUMAS NO CONTEXTO ESCOLAR 
 

Tendo a escola como um ambiente seguro a mesma tem a 
viabilidade de acidentes, ocasionando alguns traumas físico e 
psíquico na criança e no adolescente no decorrer das atividades 
escolares e em seu entorno. 

Segundo a Rede Nacional da Primeira Infância “a criança está 
em processo de crescimento e aprendizagem, assim os riscos a 
lesão é presente, a falta de noção do perigo, tendência de imitar 
os adultos e o tempo livre sozinho são alguns requisitos que leva 
ao acidente”. (RNPI, 2014 p. 32) 

Conforme Conti e Zanatta, (2014), um incidente na escola 
está relacionado a diversas características físicas, mental, 
imaturidade, curiosidade, falta de noção corporal ou de 
coordenação motora do aluno, somado a infraestrutura da 
instituição de ensino. 

De acordo com Ploêncio (2018) os acidentes podem ocorrer 
tanto dentro da escola, como as quedas, gerando traumatismos 
dentários e cortes, ou em seu entorno, como os atropelamentos, 
quedas de bicicleta que podem causar as lacerações. Carmeli et. 
al., (2003) apud SOLTOVSKI et. al., (2017, s/p) informam que: 
 

As variáveis que podem levar os alunos a lesionarem-se, 
pode ser extrínsecas como o planejamento, intensidade 
das atividades físicas, condições atmosféricas, 
equipamentos esportivos, modalidade desportiva, local, 
regras de jogo e também intrínsecas como a idade, sexo, 
estatura, composição corporal, nível de aptidão física, 
nutrição, características psicológicas e sociais. 

 

Todavia os acidentes que ocorrem nas instituições de ensino 
não estão relacionados apenas nas atividades recreativas e 
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aulas pratica de Educação Física, é importante ressaltar que 
existem incidentes por agressão física entre alunos, provocados 
por: Bullying, questão social, cultural, composição familiar entre 
outros causando trauma físico e mental na criança e do 
adolescente. 

Ploêncio (2018) considera frequente o acidente durante as 
práticas de esporte na aula de Educação Física e nos intervalos, 
onde o contato físico, a interação e brincadeiras entre alunos são 
constantes. Sabendo que os alunos possuem a comunicação 
através dos gestos e movimentos, a liberdade de expressar está 
no contato físico e muitas vezes esse momento de interação 
social acontece no intervalo escolar e na disciplina de Educação 
Física. 

Segundo os estudos realizados por Loper (2008) apud 
Gomes et. al., (2010, s/p) “constatou através do Sistema de 
Vigilância de Lesões que os playgrounds das escolas foram 
constatados 22.728 registros ao setor de emergência para tratar 
de lesões relacionadas aos brinquedos da escola”. 

Os acidentes no ambiente escolar estão relacionados de 
acordo com o momento proposto, sendo o espaço da quadra na 
hora das atividades práticas de recreação ou esportiva, e no 
pátio no momento do recreio, onde o fluxo de criança em 
movimento é constante com a liberdade que os alunos têm em 
se movimentar e interagir um com os outros.  

Os fatores oferecidos a criança e ao adolescente favorecem as 
quedas, trompadas, tropeços batidas assim causando os 
traumas de escoriação, torção, cortes, fraturas, contusão e 
luxação. 
 

Responsabilidades e Aspectos Legais 
 

Sabe-se que a escola promove a educação, o conhecimento, 
sendo responsável pelo desenvolvimento físico, psíquico e 
cognitivo, através da vivencia adquirida durante as aulas, a 
interação social entre alunos e professor é essencial dentro do 
processo de ensino aprendizagem, cabendo a instituição 
disponibilizar proteção a saúde do educando na sua formação 
integral como cidadão. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança adotados pela 
Assembleia Geral da Organização das Ações Unidas – ONU 
enfatiza aos estados partes de assegurar à proteção e cuidado a 
criança para seu bem estar, tendo os direitos e deveres dos pais, 
tutores ou outras pessoas que seja responsável por ela perante 
a lei, tomando medidas legislativas e administrativas se 
necessário. (BRASIL, 1990). 

Segundo Cabral e Oliveira (2015) os noticiários indicam um 
grande crescimento de acidentes e violência infantil, causam 
dúvidas em relação à responsabilidade dos pais, escolas e dos 
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centros de recreação. De acordo com Constituição Federal em 
cumprimento da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem 
e do Idoso: 
 

Art.227 é dever da família, da, da sociedade e do Estado 
assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito a vida, a saúde, a 
alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a 
cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a 
convivência familiar e comunitária, alem de colocá-los 
salvo de toda forma de negligência discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 
1988, s/p). 

  

Dentro do ambiente escolar tanto os gestores como os 
professores devem estabelecer uma relação entre a segurança e 
o processo de ensino, sendo a segurança dos seus alunos 
fundamental para o seu desenvolvimento. Contudo os 
professores vivenciam maior parte desses acidentes e assim, 
acabam fazendo os procedimentos de primeiros socorros de 
imediato até encaminhar para o gestor escolar ou assistência 
hospitalar. “O educador está suscetível a vivenciar, durante seu 
período de trabalho, situações em que os estudantes necessitam 
de atendimento de emergência, em virtudes de acidentes que 
possam acontecer” (PLOÊNCIO, 2018, p.18). 

Soltovski et. al., (2017) em relação às aulas de Educação 
Física o professor sempre está à frente quando acontece 
qualquer incidente, sendo assim, o mesmo precisa ter 
conhecimento para agir de forma adequada.  Conforme Fioruc 
et al. (2008) apud Soltovski et. al, (2017 s/p): 

 

O professor de Educação Física tem um papel 
fundamental na prestação de cuidados ao aluno 
lesionado. Sendo o professor responsável muitas vezes 
socorrer os alunos nas aulas recreativas e esportivas do 
mesmo modo que auxilia outras crianças dentro da 
ambiente escolar se necessário. 

 

Cabral e Oliveira (2015) quando ocorre um acidente na 
escola, o professor muitas vezes se desespera, sendo o primeiro 
a prestar a assistência de imediato, a insegurança é presente 
devido à falta de conhecimento básico em primeiros socorros, 
podendo acarretar sérias complicações. De acordo com a Lei nº 
13.722 “Torna obrigatória à capacitação em noções básicas de 
primeiros socorros de professores e funcionários de 
estabelecimento de ensino públicos e privados de educação 
básica e de estabelecimento de recreação infantil”. (BRASIL, 
2018 s/p) 
 Segundo o Ministério da Educação: 
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Cursos de primeiros socorros serão ministrados por 
entidades municipais ou estaduais especializadas em 
práticas de auxílio imediato e emergencial à população, 
no caso dos estabelecimentos públicos, e por 
profissionais habilitados, no caso dos estabelecimentos 
privados, e têm por objetivo capacitar os professores e 
funcionários para identificar e agir preventivamente em 
situações de emergência e urgência médicas, até que o 
suporte médico especializado, local ou remoto, se torne 
possível (BRASIL, 2019, s/p). 

 

Com a finalidade de contribuição na formação integral dos 
estudantes por meio de ações de prevenção, promoção e 
atenção à saúde, o Ministério da Educação e Saúde institui 
através do Decreto nº 6.2860 o Programa de Saúde na Escola – 
PSE com o “objetivo I- promover a saúde e a cultura da paz, 
reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem como 
fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de 
educação”. (BRASIL, 2007 s/p) 

De acordo com a Rede Nacional da Primeira Infância as 
crianças são vulneráveis, estão em processo de crescimento e 
desenvolvimento, sendo assim é relevante adequar os 
ambientes e capacitar seus educadores para assim identificar os 
riscos e ter uma supervisão eficaz a essa criança. (RNPI, 2014) 

Conforme Sena et. al., (2008) cabe aos educadores em 
relação à prevenção e atenção aos acidentes identificar os 
limites profissionais, suas experiências e conhecimentos 
específicos, buscando melhor as atitudes frente aos acidentes na 
escola visando proteção da criança no ambiente físico e social. 

Vieira (2004) apud Soltovski et. al., (2017, s/p) “relata que 
90% das lesões em criança de 0 a 14 anos poderiam ser evitadas, 
através das ações educativas, modificações no ambiente escolar 
e criação e cumprimento de legislação e regulamentação 
especifica”.Leite et. al., (2018) enfatizam a relevância do gestor 
educacional possuir capacitação em primeiros socorros, para 
assim tomar medidas coerentes, diante uma urgência até chegar 
o atendimento hospitalar. Considerar medidas preventivas, 
oferecer maior segurança da criança e do adolescente e analisar 
a infraestrutura do ambiente escolar também se faz necessário. 

De acordo com o Conselho Federal de Educação Física, “A 
educação Física afirma-se, segundo as mais atualizadas 
pesquisas cientificas, como atividades imprescindíveis à 
promoção a saúde e a conquista de uma boa qualidade de vida”. 
(CONFEF, 2015 s/p) 
 

MATERIAL E MÉTODO  
 

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva, por meio 
da observação de estudos a partir de revisões bibliográficas 
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sistemáticas, realizadas a partir de uma base de dados 
secundária com fontes de sites: Google Acadêmico, Biblioteca 
digital em Saúde-BVS, Revista digital Tema Saúde, contendo 
artigos, periódicos e trabalhos de conclusões de cursos com 
dados de pesquisa de campo, sendo realizadas de acordo com o 
tema que versa a presente pesquisa.  

Na fonte de dados do site BVS foram encontrados 11 artigos 
periódicos de acordo com as palavras chave: acidente, ambiente 
escolar, educação física e primeiros socorros, a filtragem foi 
feita com artigos e periódicos brasileiros, coleção de saúde 
pública com ano de publicação de 2016 a 2020. Dos 11 artigos, 
4 não discorria sobre a temática da pesquisa e 3 eram revisões 
bibliográficas e apenas 1 foi utilizado por ser pesquisa de campo 
com bases de dados. 

Seguindo para a base de dados Google Acadêmico foram 
encontradas 15.400 publicações de acordo com as palavras 
chaves citadas, utilizando apenas periódicos brasileiros, com 
ano entre 2017 a 2020 como ferramenta de refinamento da 
pesquisa diminuiu para 2.459, e ainda incluindo somente 
trabalhos com base de dados, foram escolhidos 10 artigos que 
tinha objetivos específicos ao tema sugerido pela pesquisadora, 
os outros artigos descartados não possuíam temas relevantes ao 
estudo, sendo eles artigos de revisão bibliográfica. 

De acordo com a análise bibliográfica foram constatados 6 
artigos no site da biblioteca digital com temas semelhantes, 
sendo 1 trabalho acadêmico escolhido do Repositório 
Institucional UFSC.    

A pesquisa bibliográfica foi efetuada no período de março a 
maio do ano de 2020, sendo escolhidos 1 artigo acadêmicos da 
fonte BVS, 10 artigos periódicos, trabalho de conclusão de curso 
do site Google Acadêmico e 1 artigo da revista digital Tema 
Saúde e Repositório Institucional UFSC. Foram utilizadas 
bibliografias entre o ano de publicação de 2016 a 2020 que 
abordam assuntos relacionados a temática, a ser apresentada, 
com objetivos de analisar as amostras de dados para possíveis 
resultados e conclusões. 

Por fim, foram selecionados 12 artigos da base de dados 
citadas, e serão analisados conforme o foco da pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os artigos foram divididos por temas relacionados a 
professores de Educação Física, acadêmicos em graduação, 
docentes e discentes e do ambiente escolar, tipos de acidentes e 
medidas preventivas. Assim, foram observados que no decorrer 
do ano letivo ocorrem acidentes no ambiente escolar, sendo nas 
aulas práticas de Educação Física e até mesmo na entrada e 
saída da escola. 
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A falta de habilidade em atendimento em primeiros socorros 
foi uma das maiores dificuldades apresentadas pelos 
profissionais da educação, tendo em vista a responsabilidade 
dos funcionários e professores em socorrer uma vítima de 
acidente, em tempo hábil, evitando sequelas graves e até a 
morte se o suporte não for prestado de forma correta. 

Os autores examinados descreveram em seus estudos a falta 
de capacitação e de conhecimento específico em primeiros 
socorros dos professores e gestores causando uma insegurança 
e dificultando a prevenção dos acidentes escolares, logo, os 
procedimentos de atendimentos são insuficientes por 
incorreções. 

Pode-se dizer que, Wrublak (2016); Soltovski (2018); 
Carvalho; Cabral (2019); concordam que os professores de 
Educação física possuem preparação teórica e competência em 
noções básicas em primeiros socorros, devido a disciplina 
curricular existente no curso de graduação, mas existe 
insegurança em relação a prática em situações de urgência e 
emergência. Verificando assim, que a carga horária da disciplina 
existente é insuficiente para agregar a teoria e a prática. 

Através da literatura apresentada “o professor de educação 
física é considerado o mais preparado para lidar com situações 
de acidentes na escola, por possuir a disciplina de primeiros 
socorros em sua grade curricular”. (CABRAL et. al., 2019 p. 182) 

Sendo assim, o estudo de Soltovski et. al, (2018 s/p) “os 
professores de educação física são primeiros agentes a atuar no 
caso de um aluno se lesionar, pelo que é importante que 
possuam competências para agir de forma adequada à 
situação”.  

Através da pesquisa com estagiários do curso de Educação 
Física Guimarães (2017); Duarte (2019) constataram que a 
maior parte dos estagiários do curso de Educação Física não se 
encontram preparados para agir e prestar suporte em caso de 
emergência nas aulas, por achar insuficiente a carga horária da 
disciplina de Primeiros Socorros em relação a prática. 

Souza et. al., (2020 p. 20) de acordo com relatos, “o professor 
de Educação Física é um dos que proporciona a segurança aos 
alunos durante as atividades, e deve garantir que o local esteja 
adequado, buscando evitar os possíveis acidentes”. 

A relevância de possuir capacitação em primeiros socorros é 
fundamental para melhor qualidade de vida dos alunos dentro 
do ambiente escolar, de acordo com os estudos apresentados 
quando acontece um incidente na escola o professor de 
Educação Física é acionado, pois ele possui conhecimento 
prévio. Tornando assim evidente a falta de preparação dos 
outros profissionais da educação e a necessidade de uma 
capacitação em noções básicas em primeiros socorros ou até 
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mesmo uma atualização periódica, mesmo tendo curso dentro 
da emenda curricular os alunos de graduação em Educação 
Física e até os professores formados sente insegurança no 
momento de socorrer uma vítima lesionada. 

Em relação aos principais incidentes ocorrente na escola de 
acordo com a pesquisa feita por Silva et. al, (2017) ocorrem com 
maior frequência nas aulas de Educação Física sendo atividades 
esportivas, no recreio, entrada e saída da escola. 

Sabendo que para Soltovski et. al., (2018) as principais lesões 
encontradas durante as aulas práticas de Educação Física foram 
contusão 29%, entorse 21%, distensão 14%, luxação e 
estiramento 11%, fratura4% e fissura 4%. 

Segundo Boaventura et. al., (2017) os acidentes na escola são 
frequentes, apresentando nos esportes escolares e nas 
brincadeiras em grupo, sendo constantes as quedas e colisões 
ocasionando os cortes, lesões musculares, ferimentos, 
hemorragias, asfixia, engasgo e até mesmo a parada 
cardiorrespiratória. 

Seguindo a mesma vertente, Vecchio et al., (2017) apud 
Duarte e Graças (2019) através de um estudo realizado com 117 
alunos em Campinas/SP as lesão que mais ocorrem no ambiente 
escolar são: lesão de pele (27,7%), entorses (16,4%), fratura 
(14,7%), contusão (12,4%), sangramento no nariz (9,6%), 
lesões nos dentes (6,8%), desmaio (5,1%), luxação/sub-luxação 
(3,9%) e outros (3,4%).  

Tendo vista os incidentes presentes no ambiente escolar, 
ocasionando diversas lesões, deve-se observar como este 
ambiente está sendo preparado estruturalmente para receber 
os alunos, sabendo que os professores devem planejar sua aula 
de acordo com o ambiente proposto e os gestores verificarem a 
estrutura escolar, se a mesma está apta receber seus alunos de 
forma segura. 

De acordo com Wrublak et. al., (2016 p. 90) através da 
entrevista com professor de Educação Física “os acidentes 
podem ser evitados na preparação do ambiente onde os alunos 
fazem as aulas e no planejamento das atividades”. 

“O interesse da criança em explorar novas situações, sua 
potencialidade, novas habilidades e a forma de interação com o 
ambiente escolar podem ocasionar acidentes quando expostas 
a ameaças presentes nesse espaço” (SILVA et. al, 2017). 

Analisando os estudos propostos em relação à segurança e a 
promoção a saúde do aluno no ambiente escolar, a 
infraestrutura deve ser averiguada regulamente, devido as 
crianças e os adolescentes passarem a maior parte do dia dentro 
da escola o risco de acidentes é evidente, mas pode ser evitados 
quando o espaço educacional encontra-se seguro.  
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Wrublak e Boscatto (2016 p.89) relatam que “é importante 
que toda escola tenha um estojo com material de primeiros 
socorros, de fácil acesso”. De acordo com a pesquisa realizada 
pelos autores citados, 73% dos professores afirmaram que as 
escolas em que eles trabalham possuem esse kit. 

Pesquisas realizadas por Duarte e Graça (2019) apontaram 
que 90% dos profissionais da educação não sabem onde 
encontrar o kit de primeiros socorros se necessitarem utilizar. 
Baseado nas normas regulamentadoras relativas à segurança e 
saúde no trabalho, todo o estabelecimento deve ter 
equipamento necessário para a prestação dos Primeiros 
Socorros e pessoas treinadas para esse fim. 

Quando se tratando de segurança no âmbito escolar, devem-
se analisar quais as Políticas Públicas existentes em relação à 
prevenção de acordo com as leis e programas de saúde 
brasileira em relação a acidentes físicos escolares. Desta forma 
foi criada a Lei nº 12.645/2012 que institui um dia nacional 
dedicado à segurança e à saúde nas escolas, gerando a partir 
dela, a criação da Cartilha Nacional de Segurança nas Escolas 
destinada primordialmente a professores e alunos dos ensinos 
fundamental e médio. (OLIVEIRA, 2018) 

O uso do Programa Saúde na Escola para a realização do 
vínculo entre a escola e a Unidade Básica de Saúde, tem como 
objetivo elaborar propostas para atender as demandas dos 
educadores, neste caso há a necessidade de treinamento em 
primeiros socorros (PLOÊNCIO, 2018). 

Sendo assim, os estudos apresentados sugeriram ações 
Educativas sobre promoção a saúde e prevenção de acidentes, 
com participação de alunos, pais, funcionários e gestores. Sendo 
extremamente importante a capacitação e reciclagem periódica, 
quando necessária, de noções básicas de primeiros socorros. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando a escola como um ambiente de interação 
social, o risco de acidentes é notório, devido à grande 
quantidade de alunos no mesmo espaço físico executando 
diversas atividades físicas e recreativas, que contribuem no seu 
desenvolvimento físico, social e cognitivo. 

Os fundamentos que ocasionam incidentes na escola estão 
correlacionados à falta de conhecimento do corpo docente e 
gestores sobre noções básicas de primeiro socorros, onde é 
necessário possuir a formação para que assim, sejam capazes de 
identificar os motivos, e como proceder em caso de acidentes e 
quais as medidas preventivas a serem tomadas. 
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Através dos estudos analisados os acidentes que ocorre com 
maior frequência nas escolas, acontecem no momento livre dos 
alunos, (recreios, entrada e saída e nas aulas esportivas e 
recreativas), considerando algumas vezes a estrutura física 
escolar. São apresentadas com maior frequência as quedas e 
colisões que ocasionam fraturas, cortes, contusão, entorse, 
distensão, luxação e sangramento nasal. 

 Foi constatado que os professores não possuem habilidades 
e conhecimentos suficientes em atendimento de emergência, 
ocasionando insegurança até mesmo imprecisões no momento 
de realizar um procedimento básico.  

O professor de Educação Física muitas vezes é acionado 
quando acontece qualquer incidente na escola, por sua vez, 
dispõe conhecimento básico em primeiros socorros decorrentes 
da sua formação acadêmica proposta na matriz curricular, 
sabendo que sua aula precisa oferecer segurança em relação ao 
espaço, material utilizado e planejamento pedagógico, para 
melhor desenvolvimento ao aplicar as atividades físicas e 
recreativas. 

Para que esse atendimento seja efetivo é importante 
ressaltar a necessidade do kit de emergência de forma integral 
na escola e de livre acesso à toda a equipe. 

Contudo, saber prestar um suporte de urgência em tempo 
hábil e de forma correta, é evitar sequelas futuras até mesmo à 
morte. Desta forma, o Programa de Saúde na Escola juntamente 
com a Lei Lucas nº13.722/18, sancionada 14/10/2018, provoca 
nas instituições de ensino o dever de criar ações educativas 
envolvendo o corpo docente, discente e comunidade escolar 
oferecendo cursos de primeiros socorros e palestras sobre 
promoção e prevenção de acidentes.  

É fundamental que todos os docentes incluam em seu 
currículo o curso de capacitação em primeiros socorros, e 
sempre procurar fazer formação continuada quando necessário, 
dispondo em seu plano de aula conteúdos coerentes 
respeitando a faixa etária de cada aluno e suas limitações. Aos 
gestores competem analisar e adequar o espaço escolar 
promovendo segurança a todos.  

Entende-se que uma escola segura é quando todos 
participam juntos com o mesmo objetivo, através da 
conscientização sobre prevenção de acidentes no entorno 
escolar e quais condutas de emergência devem ser tomadas, 
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proporcionando qualidade de vida e segurança aos alunos 
durante o seu processo de ensino aprendizagem. 

Os resultados obtidos foram de grande relevância onde foi 
possível verificar os principais acidentes no âmbito escolar, bem 
como formas de preveni-los ou minimizar suas consequências, 
destacando a conscientização dos riscos e formas de prevenção 
dos acidentes e a disponibilização do conhecimento básico em 
primeiros socorros, sendo assim os objetivos propostos foram 
alcançados. 

Este estudo não se esgota com as interferências provocadas 
desde o início da pesquisa, pelo contrário, ampliam as 
possibilidades na temática proposta, a partir do envolvimento 
de novos pesquisadores na área em nível de graduação ou pós-
graduação que irão alavancar melhores percepções de como 
garantir a segurança da comunidade escolar em prol dos 
benefícios que atividade física proporciona às pessoas.  
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