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PREFÁCIO

Prefaciar uma obra é muito significativo para quem o faz. Foi esse 
sentimento que aflorou ao ser convidada pelo colega Prof. Dr. Cênio Back 
Weyh que é o organizador do livro Expressões Monográficas: Educação Libertadora, 
da coleção Protagonismo Acadêmico, em sua segunda edição. Estou agradecida pela 
oportunidade; a mesma me faz refletir sobre o que nossos alunos escrevem e 
qual o significado dessa pesquisa e escrita para cada um deles. 

O trabalho de conclusão de curso faz parte do currículo do curso de 
Pedagogia da URI/Santo Ângelo, e muitas vezes para os alunos não é uma tarefa 
acolhida no primeiro momento. Entende-se que é preciso tomar posse daquilo 
que se deseja alcançar e assim percebe-se, durante o processo de pesquisa e 
escrita, como acontecem esses movimentos. Os alunos aos poucos vão se 
apropriando do texto o qual, ao final, culmina no Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC).

Não é possível que as discussões e as reflexões que acontecem, 
durante quatro anos, fiquem apenas nos relatos que as leituras e as experiências 
proporcionam a cada um. Pode-se ir além, buscando na bibliografia, no exercício 
dialógico, na construção da autonomia e no desenvolvimento da capacidade 
de argumentação, amparo e embasamento para a proposição de agir/refletir e 
refletir/agir sobre a teoria e a prática que é realizada como docente da Educação 
Infantil ou dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 Nas buscas e tentativas de um trabalho amparado na pesquisa, 
encontram-se colocações feitas por Demo (1998, p.10), que fortalecem essa 
ideia, quando ele afirma que: “Noutra parte, pesquisa precisa ser internalizada 
como atitude cotidiana, não apenas como atividade especial, de gente especial, 
para momentos e salários especiais. Ao contrário, representa, sobretudo a 
maneira consciente e contributiva de andar na vida, todo dia, toda hora”.

 A relação teoria e prática impele os alunos a assumirem-se como 
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sujeitos de suas propostas e autores de suas intenções, permitindo-lhes com 
o auxílio dos orientadores descobrir caminhos que assegurem a produção de 
conhecimentos que não imaginavam existir. Com isso resta-lhes divulgar esses 
conhecimentos para a comunidade educacional.

 Este é o segundo volume da coletânea: Expressões Monográficas: 
Educação Libertadora. O desejo é que a divulgação desses trabalhos e de outros 
que virão, através dos conhecimentos produzidos no Curso de Pedagogia da 
URI/Santo Ângelo, acrescente contribuições a todos que buscam promover 
uma educação que permita ao ser humano ser mais humano e mais feliz. 

Santo Ângelo, setembro 2019
                                             Profª Ms. Sonia Maria Piccoli 

Professora do DCH/URI/Santo Ângelo 
        Coordenadora do Curso de Pedagogia URI - Santo Ângelo                                      



INTRODUÇÃO

A escrita acadêmica é uma atividade intrínseca ao mundo universitário 
e representa a manifestação do pensamento livre e organizado de pessoas que 
assumem identidades. A publicação é o estágio final do processo de elaboração. 
Significa que o texto passou por muitas mãos até alcançar esta condição. Por 
isso, cabe um agradecimento especial para as/os autoras/es pelo empenho e 
dedicação dispensados, viabilizando a organização, bem como a divulgação do 
livro. É um marco diferencial para o curso de Pedagogia e repercutirá 

Expressões Monográficas: Educação Libertadora é o primeiro volume da 
Coleção Protagonismo Pedagógico, marco diferencial para o processo de formação 
dos futuros professores e ferramenta de divulgação de textos produzidos por 
acadêmicas do curso de Pedagogia, e suas/seus orientadoras/es, na Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Câmpus de Santo 
Ângelo. 

Na prática, é a concretização de um sonho que vem de longa data, 
de uma demanda reprimida, pois historicamente o processo de construção 
das monografias era encerrado com a defesa pública em banca e, posterior 
entrega do relatório final. Poucos artigos ou mesmo capítulos de livros eram 
potencializados a partir dos resultados do trabalho de investigação. 

Parte-se do pressuposto que os achados das pesquisas não podem ter 
como destino único o arquivamento. Entendeu-se que era hora de dar visibilidade 
às produções qualificadas através de organização e publicação de livro, pensada 
numa estrutura de Coleção, tendo como perspectiva a divulgação de 10 volumes. 

Cabe destacar que a publicação de um capítulo de livro, não raras vezes, 
tem se constituído no primeiro produto acadêmico publicizado no decorrer do 
ciclo de graduação ou até mesmo na pós-graduação. Por tanto, trata-se de uma 
oportunidade de difusão de trabalhos sistematizados, que estão sendo colocados 
à disposição da comunidade acadêmica e sociedade em geral.
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O livro é composto por nove textos, em formato de capítulos, que 
emergem de projetos de pesquisa desenvolvidos nas disciplinas de Monografia 
A e B, no sexto e sétimo semestre do curso de Pedagogia, em 2018.

O capítulo inicial, “Práticas pedagógicas da abordagem italiana em 
Reggio Emilia”, é uma elaboração da acadêmica Ariane Franciele Rodrigues e 
da professora Heloisa Helena Appel Mazo. Trata-se de um estudo bibliográfico 
que aborda das mudanças nas tendências da educação, evidenciando as 
metodologias inovadoras de Raggio Emilia, tendo como foco principal a análise 
da implementação dos Ateliês Pedagógicos enquanto ferramenta propulsora de 
mudanças sociais. 

No segundo capítulo, “O estágio na formação da identidade profissional 
docente”, a acadêmica Ana Paula A. de Oliveira e a professora Sonia Maria 
Piccoli, contextualizam e discutem o papel do estágio no processo de formação 
da identidade docente. As autoras enfatizam que as situações de práticas efetivas 
e as vivências experienciadas no futuro ambiente profissional repercutem 
decisivamente na formação dos professores.

No texto que forma o terceiro capítulo “A escola possível num 
contexto de turbulência social e política”, os autores Milena Retzlaff  Schwandes 
(acadêmica) e Cênio Back Weyh (professor), abordam o sentido da educação 
escolar na atualidade brasileira, problematizam o conceito de fracasso escolar e 
sinalizam estratégias potencializadoras da qualidade educacional. 

A acadêmica Thalia da Silva Antunes e a professora Ana Cristina 
Czegelski Duarte, no quarto capítulo, destacam o papel da “Documentação 
pedagógica e registro na educação infantil” enquanto prática docente. No texto 
são explicitadas as inúmeras possibilidades que a documentação pedagógica 
oferece ao aperfeiçoamento do trabalho docente.

“O processo de inclusão na escola regular: um olhar sobre a prática 
do braile” compõe o quinto capítulo deste livro. Neste, os autores Brenda 
Almeida (acadêmica) e Cênio Back Weyh (professor) destacam a complexidade 
e os desafios do processo in/exclusão de crianças portadoras de necessidades 
especiais nas escolas regulares.

 O sexto capítulo traz o tema da “A educação patrimonial como 
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instrumento de ensino e aprendizagem”. A acadêmica Letiane Menezes Hasse 
Cargnelutti e o professor Amilcar Guidolim Vitor, investigaram e analisaram 
as possibilidades da educação patrimonial enquanto ferramenta de ensino-
aprendizagem no âmbito da História e da Geografia.

 “A formação de professores na perspectiva da inclusão e a utilização 
da Libras no processo comunicativo” é o foco de interesse da escrita de Bárbara 
Segatto Copetti (acadêmica) e de Liciara Daiane Zwan (professora), neste 
sétimo capítulo. A investigação aborda as políticas públicas que garantem a 
cidadania aos surdos, bem como, a formação acadêmica, a atuação do professor 
e a importância dos cursos de qualificação para o trabalho dos alunos surdos.

No oitavo capítulo a acadêmica Karina Polanczyk Podgorski e 
a professora Marli Lourdes Belinazo Johann investigaram a temática do 
“Desenvolvimento infantil e suas repercussões na escolarização”. As autoras 
alertam para a importância e contribuições do estudo da psicologia do 
desenvolvimento para pedagogo, a fim de compreender as características de 
cada faixa etária da criança.

No nono e último capítulo, Deisy Oliveira Nascimento (acadêmica) 
e Heloisa Helena Appel Mazo (professora) relacionam duas grandes áreas 
do conhecimento: “Educação e saúde: unindo saberes no âmbito escolar”. É 
um trabalho de pesquisa bibliográfica sinaliza a necessidade de integração de 
saberes entre os profissionais da saúde e os educadores no sentido de buscar 
a conscientização da comunidade escolar sobre ações preventivas para a 
manutenção da saúde.

Cênio Back Weyh

Santo Ângelo, novembro de 2019.





PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA ABORDAGEM 
ITALIANA EM REGGIO EMILIA

Ariane Franciele Rodrigues1

Heloisa Helena Appel Mazo2

Introdução

O presente estudo de cunho bibliográfico, aborda as mudanças nas 
tendências da educação, trazendo as metodologias inovadoras de Reggio Emilia. 
Como foco principal analisa implementação dos Ateliês Pedagógicos como 
ferramentas propulsoras de mudanças sociais.

As escolas regginianas são vistas como referência em educação, elas 
fazem uso de espaços chamados Ateliês Pedagógicos, que são complementos 
da sala de aula, pois cada sala possui seu próprio mini ateliê. As práticas são 
inovadoras e permitem aos alunos diversas experiências ao decorrer das aulas. 

Tendo em vista o descaso da educação brasileira, optei por dar ênfase 
e tornar mais conhecida as metodologias de Reggio Emila, para que estas 
sirvam de inspirações para os professores e gestores das instituições de ensino 
que buscam estratégias para auxiliar na transformação da sociedade. Outro 
motivo que desencadeou minha curiosidade sobre querer saber mais sobre as 
metodologias usadas na Cidade de Reggio Emilia, foram as vivências no ateliê 
da escola onde trabalho. Nessas pude perceber o expressivo desenvolvimento 
da criança, onde através da arte consegue expressar seus sentimentos e o 
entendimento já construído sobre o mundo.

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões-URI, campus de Santo Ângelo 8° semestre. rodrigues.ariane@hotmail.com

2 Professora do Curso de Pedagogia Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões – URI. heloisam@san.uri.br
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1 O processo evolutivo da educação no Brasil

Através da educação, o homem vai obtendo a capacidade de entender 
o mundo, notando as suas desigualdades, as injustiças, o bem e o mal. O ato 
educativo humaniza o homem e, por conseguinte, transforma a sociedade. 
Como dizia Freire “se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, 
tampouco sem ela a sociedade muda”. (FREIRE, 2000, p. 67).

A educação é o processo de humanização e socialização do ser humano, 
através dela nos apropriamos de crenças, culturas e conhecimentos transmitidos 
no seio familiar e nas instituições escolares. Aa escola tem uma grande 
responsabilidade não só educacional, mas também social. Cabe a ela formar 
indivíduos capazes de viver e conviver em sociedade.

Entretanto, ao analisar a história da educação se percebe que o ato 
de educar, desde que passou a ser institucionalizado, esteve sempre atrelada a 
elementos sociopolíticos, dentre esses a economia, o cenário social, os ideais 
de justiça, entre outros. Nesse contexto, a cada momento histórico a escola 
apresentou configurações diferentes, buscando se adaptar as necessidades da 
sociedade vigente. Assim, a escola serviu para preparar os indivíduos para as 
práticas sociais e para adequar os cidadãos aos valores da burguesia, preparando-
os para se adaptar a ordem vigente, tanto em termos de mercado de trabalho 
quanto para o exercício de cidadania. 

Envolvida por esse objetivo, as práticas pedagógicas que aconteciam 
eram alicerçadas na transmissão de conceitos que os educandos deveriam 
memorizar. Por essa razão, a ação pedagógica era centrada no professor, o qual 
tinha a incumbência de repassar o maior número de conteúdos possíveis, assim 
como cabia-lhe disciplinar os educandos. Nessa direção, vale lembrar que os 
castigos corporais e morais faziam parte do repertório de práticas, ações que 
contribuíam para que o cidadão se conseguisse se adequar as exigências da 
sociedade atual. 

Nesse contexto, os alunos eram considerados sujeitos incapazes de 
aprender sem que o professor lhes ensinasse, ou seja eram folhas em branco 
que a escola deveria fazer o maior número de registros possíveis, repassando 
os conhecimentos já acumulados pela humanidade. No entanto, apesar da 
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rigidez dos métodos, dos esforços dispensados, a formação de um cidadão culto 
e conscientes das normas sociais foram pouco efetivos, principalmente pelo 
número de fracasso e de evasão escolar registrados. 

A forma como a escola tradicional encaminhou/encaminha até hoje 
o ensino, sofreu diversas críticas, principalmente pelo fato de não conseguir 
ensinar os educandos oriundos das classes populares. Como refere Queiroz e 
Moita (2007, p. 4) “[...]a maior crítica advém da ausência de sentido, já que o 
conhecimento repassado não possuía/possui relação com a vida dos alunos”. 
Dessa forma, esse método perdeu forças, surgido assim uma nova perspectiva 
educacional.

1.1 A Escola Nova

A escola toma uma nova diretriz no início do século XX, década de 
1930, momento em que chega no Brasil ideais democráticos, os quais defendiam 
a escola pública para todos os cidadãos independente da condição econômica. 
Essa nova realidade social trouxe mudanças substanciais na escola, surgindo 
então um novo ideário educacional, o qual foi desencadeado pelo movimento 
escolanovista3, ou movimento da Escola Nova. A nova concepção educacional 
traz como marca principal a oposição a toda proposta da pedagogia tradicional. 

A Escola Nova, ao contrário da teoria tradicional enfatiza o como 
aprender. Como explica Ferraz (1999, p. 31), “[...] a preocupação com o método, 
com o aluno, seus interesses, sua espontaneidade e o processo do trabalho 
caracterizam uma pedagogia essencialmente experimental, fundamentada na 
Psicologia e na Biologia.” 

Nesse contexto, o aluno passou a ser visto como protagonista de 
seu próprio conhecimento, seus interesses começaram a ser reconhecidos e 
valorizados, passou-se a se compreender os conceitos de criança e infância em 
sua pluralidade. A escola era um espaço aberto para as iniciativas dos estudantes, 

3 Originou-se na Europa e organizado em fins do século XIX, que propunha uma nova 
compreensão das necessidades da infância e questionava a passividade na qual a criança estava 
condenada pela escola tradicional. Disponível em: https://www.educabrasil.com.br/escola-
nova/. Acesso em: 8 de set. 2019.
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a aprendizagem surgiu a partir da interação de professor e aluno.

As mudanças ocorridas indiscutivelmente trouxeram ganhos importantes 
na construção da autoestima dos educandos, o que começou a ser entendido 
pela classe dominante como algo que poderia gerar problemas à ordem social. 
Outra questão que também colaborou para a desestabilização do movimento 
escolanovista foi o desenvolvimento econômico. 

1.2 A escola tecnicista

A sociedade brasileira, na dec. de 40, vivia um momento de grande 
expansão industrial, fato que motivou novamente mudanças na didática escolar, 
ocorrendo um retrocesso educacional. De acordo com Luzuriaga (1980, p. 3),

A tendência liberal tecnicista subordina a educação à sociedade, 
tendo como função a preparação de “recursos humanos” (mão-de-
obra para indústria). A sociedade industrial e tecnológica estabelece 
(cientificamente) as metas econômicas, sociais e políticas, a educação 
treina (também cientificamente) nos alunos os comportamentos de 
ajustamento a essas metas. No tecnicismo acredita-se que a realidade 
contém em si suas próprias leis, bastando aos homens descobri-las e 
aplicá-las..

A didática implementada nessa época, assim como a didática da 
escola tradicional foram referencias no contexto educacional até a década de 
80, momento que o país deixa de viver no regime militarista4 e passa para o 
democrático. Desde então diversas mudanças aconteceram no contexto 
escolar, em especial a implementação de ações pedagógicas que objetivavam o 
desenvolvimento crítico do educando.

1.3 As tendências progressistas

Nesse novo modelo educacional, a escola resgata muitas práticas 
pedagógicas que foram realizadas na Escola Nova, porém com um ingrediente 
novo, preocupa-se em desenvolver a capacidade de expressão do educando, para 
além do autoconhecimento ou do desenvolvimento da autoestima. Segundo 

4 Refere-se ao regime instaurado em 1 de abril de 1964 e que durou até 15 de março de 1985, sob 
comando de sucessivos governos militares.
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Luzuriaga (1980, p. 5),

A Pedagogia Progressista surge com a finalidade de contrapor-se as 
tendências liberais. Em sua essência, propõe uma análise crítica das 
realidades sociais, sustentando a parte sóciopolítica da educação. 
Ela procura institucionalizar-se como um instrumento de auxílio ao 
professor, na luta para combater a dominação e as desigualdades sociais.

É notória a evolução e transformação pelo qual a educação e seus 
métodos passaram. A tendência sócio- crítica trabalhava em uma perspectiva 
voltada a criticidade e realidade do educando, sendo ele o agente do seu próprio 
saber. Dessa forma, essa vertente crítica, compromete-se com a formação de 
um novo agente social, ou seja, aquele que concomitante ao desenvolvimento 
intelectual, desenvolve outras competências como a sócio emocional. Segundo 
Aranha (1996, p. 216), 

Construir uma teoria pedagógica a partir da compreensão de nossa 
realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel mediador 
da educação no processo de transformação social. Não que a educação 
possa por si só produzir a democratização da sociedade, mas a mudança 
se faz de forma mediatizada, ou seja, por meio da transformação das 
consciências.

Entretanto, é importante salientar que apesar das mudanças ocorridas na 
educação, a vertente pedagógica tradicional ainda está presente, principalmente 
pelo fato de que as escolas brasileiras estarem imersas na lógica capitalista. 
Sistema, em que a competição e o trabalho individual são a tônica para o sucesso, 
aspectos que infelizmente fazem parte da maioria das propostas educacionais, 
mesmo que de forma inconsciente.

2 Reggio Emilia: um experimento pedagógico 

Após o final da segunda Guerra Mundial na Europa a cidade Reggio 
Emilia encontrava se totalmente devastada, em escombros. Localizada no 
norte da Itália passou a ser referência em educação no mundo, em meados da 
década de 90, quando Lóris Malaguzzi e um grupo de pessoas começaram a 
pensar em reerguer ReggioEmilia, partindo da formação humana. Esse grupo 
de educadores acreditava que a reconstrução de uma cidade deveria passar 
necessariamente pela instituição escolar. Entretanto, como ressalta Edwards, 
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Forman e Gandini (1999, p. 67), desejavam “[...] uma espécie diferente de escola, 
uma que pudesse educar suas crianças de outro modo, [...], pois segundo eles 
[...] se as crianças possuíam direitos legítimos, então elas também deveriam ter 
oportunidades de desenvolver sua inteligência [...]”.

Esta escola ela não possuía muros, era aberta a sociedade, as crianças 
tinham contato com a cidade, ambiente em que permitia a criança ver o que 
estava lá fora. Dessa forma, o espaço escolar que estava sendo organizado tinha 
como premissa, constituir-se em lugar de construção de conhecimentos, sem, 
no entanto, exigir que os educandos se privassem de estar conectado a vida. 
De acordo com Rinaldi (2014, p. 16), ao ter esse cuidado, os idealizadores da 
proposta de educação acreditavam que “as escolas são ambientes organizados 
que oferecem ao ser humano um espaço de vida. [...] lugares envolventes para 
crianças e adultos, acolhendo-os numa rede de relações em um campo de 
possibilidades criativas de expressão e de comunicações múltiplas”. 

Desde o início do funcionamento da escola, que era regida por 
país, alunos, professores e a comunidade, teve como lema ensinar a criança, 
deixando-a assumir o protagonismo do processo de aprendizagem. Entretanto 
para isso, foi necessário muito envolvimento e amor pela causa, pois inúmeras 
vezes houve a necessidade de ajustes e adaptações. 

Os esforços dispendidos por Malaguzzi (1999) e seus professores 
buscavam atingir uma educação de qualidade. Para esses educadores, o 
desenvolvimento da autonomia foi um dos objetivos mais perseguidos, pois 
desejavam mudar uma realidade vivida desde a 2ª guerra mundial, a qual era 
comandada por regras e leis severas que inibiam a criatividade, a autoria de 
pensamento. Segundo os idealizadores do referido experimento, a elaboração da 
proposta pedagógica desse novo ideário educacional exigiu muitos movimentos, 
conforme relatam,

Buscamos leituras; viajamos para capturar ideias e sugestões das poucas, 
mas preciosas experiências inovadoras de outras cidades; organizamos 
seminários com amigos e com figuras vigorosas e inovadoras do 
cenário educacional nacional; tentamos experimentos; iniciamos 
intercâmbios com colegas suíços e franceses. Assim foi que avançamos, 
e gradualmente as coisas começaram a formar um padrão coerente 
(EDWARDS, FORMAN E GANDINI, 1999, p. 69).
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O jovem pedagogo Malaguzzi, se inspirou nas ideias inovadoras de 
Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jonh Dewey e Maria Montessori. A partir dessas 
referências organizou junto ao coletivo de professores uma proposta educacional 
que garantia a criança liberdade de expressão e/ou para brincar livremente, assim 
como possibilitava condições e fornecia recursos para os discentes transformar 
e reconstruir os espaços de aprendizagens, os quais tem como alicerce os Ateliês 
Pedagógicos para a fundamentação e execução das experiências. 

2.1 Ateliê pedagógico: algumas conceituações

A gênese do ateliê coincidiu com a gênese de um novo projeto 
educacional geral: sistêmico, laico e progressista. Nesse contexto, os ateliês se 
constituíam em 

[...] instrumentos para estudar, analisar e refletir sobre hipóteses, bem 
como para ajustar conteúdos, posturas e propostas de ação para adultos. 
Estamos convencidos de que, no caso de crianças e adultos era valido 
usar a regra proposta por David Hawkins, que disse que era necessário 
se familiarizar primeiro com usar diretamente o que se sabe e o que se 
aprendeu para aprender mais e adquirir mais conhecimento. (RINALDI, 
2012, p. 35).

No experimento de ateliês, desenvolvido na cidade de Reggio Emilio, a 
arte é reconhecida como elemento essencial para a valorização da expressividade 
e da criatividade, assim como para o autoconhecimento e a auto expressão. A 
arte é expressão que se faz com o corpo todo, razão pelo qual conforme Barbosa 
(1979, p. 46), “[...] a Arte na educação tem como finalidade principal permitir 
que a criança expresse seus sentimentos e a ideia de que a Arte não é ensinada, 
mas expressada”..

Ancorados a essa lógica, os Ateliês pedagógicos são os locais onde 
acontecem as múltiplas oportunidades de investigar sobre diversos fenômenos, 
natureza, a luz, a sombra, o clima, os sons, através das misturas de tintas, pinturas, 
desenhos, modelagens dentre outras várias funções que o ateliê pode oferecer, 
ou seja, é um lugar em que o educando pode vivenciar 

[...] as diferentes formas que o barro pode oportunizar, as construções 
com gravetos, pedaços de troncos, madeira, gesso, vidro, metal papel 
vão enriquecendo os repertórios intelectuais e sensitivos das crianças e 
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educadores. (DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MARISTA, 
2015, p. 135). 

Ainda poderíamos dizer que o ateliê é um espaço onde nada é repetido 
automaticamente, e sim inventado e reinventado a cada dia, na medida em que 
o educando e o educador, juntos, criam um significado para o espaço. O lugar 
possibilita a exploração, envolvendo ambos com todo o corpo, mãos e mentes, 
aliando-para descobrir e criar diferentes modalidades de expressão. Segundo 
Malaguzzi (1999, p. 85), “é um local onde as diferentes linguagens das crianças 
podem ser exploradas por elas e estudadas pelos adultos numa atmosfera 
favorável e tranquila”. Esse espaço pode ser entendido como uma oficina de 
ideias de crianças e adultos que vão sendo mescladas e delineadas em meio a 
diversidade de materiais e as inúmeras linguagens manifestadas. Que interagindo 
entre si criam significado as relações. É um lugar de escolhas, transparecendo 
a confiança no educando e em sua propriedade de escolher, de pesquisar, 
investigar, fazer, como salienta Albano (2006, p. 18),

A confiança aparece aqui como a chave para novas descobertas. A 
confiança no processo do outro, na sua capacidade de propor ideias, 
de usar os materiais de forma responsável para dar forma ao invisível, 
falando com as imagens o que as palavras não dizem.

Trata-se de um espaço potencializador de experiências significativas, que 
respeita as limitações de cada uma das crianças, pois como salienta Malaguzzi 
(1999, p. 5), nesse a criança tem,

[...] cem linguagens, cem mãos, cem pensamentos, cem maneiras de 
pensar, de brincar e de falar. Cem sempre cem maneiras de ouvir, de 
surpreender, de amar. Cem alegrias para cantar e perceber. Cem mundos 
para descobrir. Cem mundos para inventar. Cem mundos para sonhar. A 
criança tem cem linguagens (e mais cem, cem, cem) [...].

É levando em conta essas cem linguagens das crianças que os professores 
atelierista elaboram as situações de aprendizagem. Nesse contexto, como salienta 
Edwards (1999, p. 164), “[...] o papel dos professores é ajudá-las a descobrir seus 
próprios problemas ou dificuldades e a formularem hipóteses”. Dessa forma, 
as crianças desenvolvem sua autonomia de liberdade expressiva e de liberdade 
cognitiva, entretanto, para isso. Kinney e Wharton (2009, p. 23), ressaltam que:
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Devemos reconhecer que as crianças são participantes ativos de sua 
própria aprendizagem. Isso significa colocá-las no centro do processo, 
garantindo que estejam totalmente envolvidas no planejamento e na 
revisão da sua aprendizagem juntamente com os educadores e que 
possam se envolver em conversas importantes com os adultos e com 
outras crianças, de modo a estender suas ideias e pontos de vistas.

Então, para que possam fazer descobertas o educador deverá ser o 
ouvinte e observador destes cenários, buscará identificar as estratégias que os 
educandos estão utilizando, e restringir-se a interferir no processo somente 
quando solicitado por algum educando. Assim, há uma nova configuração para a 
ação do educador, o qual, nas colocações de Edwards, Forman e Gandini (1999, 
p. 161), “o papel do professor centraliza-se na provocação de oportunidades 
de descobertas, através de uma espécie de facilitação alerta e inspirada e de 
estimulação do diálogo, de ação conjunta e da co-construção do conhecimento 
pela criança”.

O trabalho de um professor de Reggio Emilia, é acompanhar a 
aprendizagem das crianças, observando e anotando todas as suas ideias, 
cabendo-lhe registrar o que os educandos falam, para posteriormente ler para a 
turma, reforçando a aprendizagem. Ainda, cabe ao educador:

Examinar a questão, a hipótese ou o argumento de uma criança, portanto, 
torna-se parte de um processo continuo de levantar e responder questões 
para todos. Com o auxílio do professor, a dúvida ou a observação de 
uma criança leva as outras a explorarem um território jamais percorrido, 
talvez jamais sequer suspeitado. (EDWARDS; FORMAN; GANDINI, 
1999, p. 162).

Nesse contexto, é importante o professor avaliar o processo pelo qual a 
criança se encontra e não apenas o resultado final, buscando valorizar o percurso, 
assim como rever as exigências a ele atribuídas e contemplar “[...] a capacidade 
de formular hipóteses, julgar, justificar e contextualizar julgamentos diferentes 
acerca de imagens e de Arte”. (BARBOSA, 1991, p. 64). Para isso é necessário

[...] que os adultos que trabalham com as crianças adotem uma postura 
de liberdade para com as possibilidades ilimitadas em relação ao trabalho 
destas. O ambiente do ateliê pode facilitar novos entendimentos sobre 
os processos cognitivos e expressivos das crianças. (GANDINI, 2012, 
p. 132).
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Partindo deste pressuposto, o ateliê tende se tornar parte de um projeto 
complexo, e ao mesmo tempo um espaço adicional para instigar a pesquisar 
com as próprias mãos e mentes. Um espaço que sensibiliza o gosto e estética 
individual, onde houvesse a exploração, experiências de técnicas coletivas e 
individuais. Ou seja, os ateliês de Reggio Emilia 

Tinha de ser um lugar que favorecesse os itinerários lógicos e criativos 
das crianças um lugar para se familiarizar com semelhanças e diferenças 
entre as linguagens verbais e não verbais. O ateliê tinha que emergir 
com o sujeito e o intermediário de uma prática multifacetada; tinha 
que provocar situações específicas e interconectadas, possibilitando 
interferir o novo conhecimento adquirido sobre a forma e o conteúdo 
da experiência educacional cotidiana. (GANDINI, et al, 2012, p. 24).

A observação desses elementos está ancorada a ideia de que a 
criatividade, assim como o conhecimento, é filha da surpresa. Como traz Fuzari 
e Ferraz (1993, p. 63), “a criança reflete continuamente suas impressões do meio 
circundante [...] sua compreensão do real faz-se por meio de uma inter-relação 
dessas impressões com as coisas percebidas”.

A expressividade está ancorada ao lúdico na aprendizagem visual, e 
também em interpretações subjetivas que aparecem através das emoções bem 
como a imaginação racional e as transgressões, ou seja, 

[...] o desenho a pintura e o uso de todas as linguagens, são experiências 
e explorações da vida, dos sentidos e de significados. Representam a 
expressão de urgências, desejos, certezas, investigações, hipóteses, 
reajustes, construções e invenções. Seguem a lógica da troca e do 
compartilhamento. Geram solidariedade, comunicação com sigo 
mesmo, com as coisas e com os outros. Oferecem interpretações e 
inteligência sobre os fatos que ocorrem ao nosso redor. (GANDINI et 
al, 2012, p. 24).

Tratasse de uma busca difícil, especialmente para as crianças de hoje, 
que tem tantos pontos de referências distintos em seu dia a dia: experiências 
com a família, a televisão, os locais de socialização. Frente a tantos estímulos, as 
crianças pequenas fazem um esforço enorme para juntar todos os fragmentos, 
normalmente desconexos, que encontram não durante toda uma vida, mas 
no período de um único dia. E, num esforço para compreender-se e para 
compreender o mundo, muitas vezes são deixadas sozinhas, tanto por suas 
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famílias quanto por suas escolas, mas continuam sua busca mesmo assim, 
com teimosia, sem cansar, cometendo erros e, em geral, sozinhas, porém, 
perseverando. Como afirma Rinaldi (2012, p. 2004-2005),

O grande problema é compreender o significado daquilo que estamos 
construindo, o porquê das coisas, é buscar razões e respostas. E isso 
não se prende a uma idade especifica - acredito que seja uma qualidade 
da vida humana. Ter uma compreensão diferente da realidade não 
representa ter direitos diferentes. No entanto, em geral, esse parece 
ser o caso de um tipo de hierarquia imposta, que cria certos níveis de 
compreensão e depois os relaciona ao reconhecimento dos direitos. É, 
muito comum as teorias e os conhecimentos expressados pelas crianças 
serem definidos como “equivocados” ou “ingênuos” e, como tais, 
merecedores de atenção e de respeito.

Ao compreender que toda a criança tem direito de ampliar sua 
compreensão de mundo e de percebe-se como sujeito capaz de propor, promover 
mudanças sociais, que algumas escolas brasileiras vem implementando o ateliê, 
ferramenta pedagógica que tem se demostrado dia a dia mais efetiva.

Considerações finais

Ao concluir o presente estudo sobre a metodologia de Reggio Emilia e 
as contribuições do Ateliê para o desenvolvimento infantil, foi possível perceber 
o quanto a prática educativa pode promover mudanças sociais. 

Para isso, fica evidente a necessidade de modificação da concepção 
educacional, pois não há lugar para o ensino tradicional, dogmático que 
tem como princípio a manutenção da sociedade. É imprescindível uma ação 
educativa libertadora, na qual o educando possa melhor entender as amarras 
sociais que muitas vezes não o fazem acreditar na sua capacidade de pensar um 
mundo diferente e melhor para todos.

Nesse sentido, a metodologia utilizada na cidade de Reggio Emilia, 
principalmente através dos ateliês, busca promover o protagonismo infantil, de 
forma que a criança passe a ter uma nova imagem de si e do seu potencial 
criativo, investigador e por conseguinte transformador. 

Entretanto, a conquista desse novo ideário educacional é um objetivo 
a ser perseguido e requer da sociedade, da escola e do educador a mudança de 
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conceitos sobre a criança, a produção de conhecimento e principalmente sobre 
o papel social da instituição escolar. 

Nesse sentido, a Arte torna-se uma aliada importante, pois através dela o 
ser humano humaniza-se e humaniza o mundo, pois desenvolve a sensibilidade, 
assim como o potencial criativo para enfrentar as adversidades do dia a dia. 
A valorização da Arte na escola é uma ação essencial se quisermos evoluir 
enquanto sociedade e principalmente como seres humanos.
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O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE 
PROFISSIONAL DOCENTE

Ana Paula Almeida de Oliveira1

Sonia Maria Piccoli2

Introdução

No contexto atual em que vivemos, onde os profissionais das licenciaturas 
estão cada vez mais escassos no mercado de trabalho, torna-se necessária uma 
boa formação de docentes, um preparo que forme educadores dispostos a 
lutar pela educação e que acreditem que através dela ocorre a transformação 
da sociedade. Nesse sentido a relação da teoria com a prática que acontece 
na universidade e durante o período do estágio passa a ser primordial para o 
êxito dos alunos ao receber uma formação inicial adequada e a universidade em 
formar este perfil nos educadores.

Este artigo faz parte de um estudo acadêmico, e tem como objetivo geral 
contextualizar a importância do estágio na formação da identidade profissional 
docente, promovendo uma discussão sobre o tema, identificando a importância 
do estágio na formação da identidade profissional docente.

Os estágios proporcionam situações de prática efetiva, onde convive-se 
com o futuro ambiente profissional, com as crianças diretamente, planeja-se e 
vive-se situações no processo de construção do conhecimento dos pequenos. 
Por esta, e outras razões, buscou-se ainda discutir: De que forma o estágio 
contribui na formação da identidade profissional docente? Construindo uma 
fundamentação teórica com intuito de contribuir na formação de profissionais 
docentes impactando nas práticas do futuro educador, visando uma 

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões (URI) – Campus Santo Ângelo. E-mail: anapaula.jv@hotmail.com

2 Orientadora deste trabalho e Coordenadora do Curso de Pedagogia, professora do Departamento 
de Ciências Humanas da URI - Santo Ângelo.
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transformação da realidade e uma formação de cidadãos conscientes de seus 
direitos e deveres.

1 Construção da identidade docente no estágio supervisionado

Em uma sociedade onde se enxugam as verbas destinadas a educação, 
onde se retiram disciplinas do currículo escolar e cada vez mais incentivam o 
ensino à distância, não há que se esperar algo diferente, se não, a procura cada 
vez menor pelos cursos de licenciatura.

Ser professor está cada vez mais difícil, além dos aspectos mencionados 
acima, há diversas dificuldades a serem enfrentadas. Existem diversos empecilhos 
que fazem com que essa escolha seja repensada ao longo do processo formativo: 
a falta de reconhecimento social e financeiro, o ambiente instável e os materiais 
precários que tanto dificultam a escolha pela profissão docente.

 Aqueles sujeitos que ainda estão no processo de escolha por qual 
caminho seguir sentem-se perdidos e com medo do futuro. A construção da 
identidade profissional voltada à docência permeia vários momentos da vida 
dos sujeitos. Inclusive, sendo expostos à profissão docente da infância até a fase 
adulta.

No livro “Identidade” (2005), Bauman traz uma reflexão de como é 
possível construir modelos de identidade na sociedade líquida em que vivemos. 
Segundo ele,

[...] nesse nosso mundo fluido, comprometer-se com uma única 
identidade para toda a vida, ou até menos do que a vida toda, mas por 
um longo tempo à frente, é um negócio arriscado. As identidades são 
para usar e exibir, para armazenar e manter (2005, p. 96).

Atualmente, a formação da identidade docente se tem sido bastante 
questionada, são inúmeras as expectativas depositadas no profissional educador. 
Embora a sociedade, os gestores, os pais e até os alunos façam atribuições de 
como o profissional da educação precisa ser, de como ele deve agir, somente o 
docente pode agregar tal característica ao seu perfil.

O educador então negocia quais atributos irá se apropriar e assumir para 
si. Tendo em vista que durante sua atuação efetiva na profissão esse processo 
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de construção da identidade profissional permite a (re) construção desse perfil, 
pois se existe uma profissão que exija constante aperfeiçoamento, é o professor.

A profissão professor tem caráter mutável, ou seja, vai se configurando a 
partir de suas experiências e atribuições constituídas no eixo relacional. Segundo 
(ERIKSON, 1972, p. 160) não existe identidade sem a relação consigo próprio 
e o outro. Aprender sobre si mesmo antes de tudo, seus pertencimentos e 
objetivos, depois, olhando para o outro, para o profissional experiente, para o 
profissional exemplo.

Inclusive, Huberman afirma que, de acordo com a tendência psicanalítica 
“a escolha de uma identidade profissional constitui uma etapa decisiva no 
desenvolvimento e um contributo para uma mais forte afirmação do eu” (1992, 
p. 40). Com isso,

A construção de identidades passa sempre por um processo complexo 
graças ao qual cada um se apropria do sentido da sua história pessoal e 
profissional. É um processo que necessita de tempo. Um tempo para 
refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças. 
(NÓVOA, 1992, p. 16).

A constituição da identidade profissional docente trata-se de um 
processo complexo e investigativo e, além de tudo evolutivo. Pode-se afirmar 
que é uma construção contínua que acompanha os profissionais da educação 
desde a formação inicial na área de licenciatura até a continuada durante toda 
prática profissional efetiva. Dessa forma, conclui-se ainda que o educador seja 
um profissional em formação permanente.

A formação continuada exerce grande impacto na atuação do docente, 
estar sempre atualizado permite a ambos, professor e aluno, um melhor 
aproveitamento do tempo que passam juntos, onde acabam ensinando e 
aprendendo em um processo significativo de construção de conhecimento.

Segundo a teoria de Dubar, a identidade é a forma que o indivíduo 
expressa seu mundo interno e esse mundo na convivência com o outro. Essa 
trajetória inicial em sala de aula, onde o futuro educador está em processo de 
formação, emerge em uma constante reflexão crítica sobre suas vivências, suas 
observações, onde os valores e as metodologias estabelecem relação com seu 
processo de identificação profissional e, “a mudança e a inovação pedagógica 
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estão intimamente dependentes deste pensamento reflexivo” (NÓVOA, 1992, 
p. 16).

Para isso, ações de incentivo as práticas pedagógicas docentes devem ser 
criadas e implantadas nas universidades, proporcionando mais vivências prévias 
dos aprendizes com educadores experientes que carregam uma boa carga prática.

Logo, “Pensar a formação de professores universitários é ir além dos 
saberes científicos e pedagógicos. É considerar o papel que esse profissional tem 
na sociedade” (VIOLA, 2007). A experiência desses profissionais propicia um 
condicionamento, gera um exemplo e motivação por parte do futuro professor. 
A partir da relação com a sociedade, com o educador experiente e as próprias 
experiências, que este profissional se forma e ao longo dos anos reconstrói sua 
identidade.

Dando segmento ao estudo do estágio, após acrescenta-se valor real no 
que diz respeito aos estágios profissionais, concentra-se o próximo momento 
junto aos aspectos referentes a ele para com a constituição da identidade 
profissional docente, a fim de concluir o processo identitário do educador.

2 O estágio supervisionado como fase fundamental na constituição da 
identidade profissional docente

A partir de agora aprofunda-se a análise da práxis entre teoria e prática, 
associadas ao estágio supervisionado, com a exploração intensiva de seus 
impactos no processo de criação da identidade profissional docente.

Para isso, é preciso pensar o estágio e ainda “repensar” o profissional 
que vem sendo concebido. Seu exercício necessita atenção, para além de um 
requisito das instituições de ensino superior previsto em lei, mas principalmente 
dando a ele um significado maior de experiência, explorando os impactos que 
proporciona na vida do estudante. Assim,

O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata 
de aprender a fazer “algo” ou “ação”. A profissão de professor também 
é prática. E o modo de aprender a profissão, conforme a perspectiva da 
imitação, será a partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, 
da re- elaboração dos modelos existentes na prática, consagrados como 
bons. Muitas vezes nossos alunos aprendem conosco, observando-nos, 
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imitando, mas também elaborando seu próprio modo de ser a partir 
de análise crítica do nosso modo de ser. Nesse processo escolhem, 
separam aquilo que consideram adequado, acrescentam novos modos, 
adaptando-se aos contextos nos quais se encontram. Para isso, lançam 
mão de suas experiências e dos saberes que adquiriram. (PIMENTA; 
LIMA, 2006, p. 7).

Por certo, o convívio com os profissionais da área, com longa experiência 
em sala de aula, é fundamental para um bom aproveitamento e para iniciação na 
construção da identidade docente. Os modelos educativos podem acrescentar, 
como podem reduzir o poder de transformação do estagiário, tudo irá depender 
de como ele visualiza, se concorda ou não com a forma que está sendo mediada 
a aula. A reflexão crítica faz parte da constituição desse educador.

Segundo Dubar (2006) e Erikson (1972), o perfil do docente é criado a 
partir da análise, ou melhor, da opinião que o mesmo faz de si próprio, tendo 
como referência o conceito sobre o próximo, ou seja, dos profissionais que o 
acompanharam em todo processo educativo-formativo.

Conforme Boussoet al. (2000, p. 218), a importância do estágio não se 
resume à integração do aluno ao mercado de trabalho ou ao aprimoramento 
de suas habilidades no âmbito profissional. Trata-se também de um aspecto 
relevante na formação da pessoa.

Afinal, um acadêmico de licenciatura, que por sua vez estudou somente 
em escolas particulares, não sabe o que irá encontrar ao adentrar no ambiente 
escolar público. Desta forma, o estágio proporciona ainda uma vivencia de 
mundo, onde o futuro professor encontrará diversas realidades e precisa saber 
trabalhar com todas elas.

A constituição da identidade profissional se dará de forma mais intensa 
a partir das interações desse estagiário com o ambiente profissional e com as 
práticas por ele conduzidas. É, nesse momento, que o aprendiz assumirá a 
posição docente e que as teorias estudadas serão postas em prática.

O diálogo e a problematização precisam ser levados em conta na prática 
pedagógica, principalmente quando se trata de um espaço diferente do habitual 
para o aprendiz. É preciso compreender o meio em que os educandos estão 
inseridos e as realidades vividas por eles.
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As observações prévias dizem bastante sobre a turma, mas também 
do profissional em formação. Durante o estágio, o aprendiz observa e 
posteriormente planeja, levando em consideração as aulas do professor titular. 
É neste momento que o estagiário reflete sobre a sua perspectiva e se apropria 
de metodologias e de propostas que considera relevantes.

Inclusive, as condições sociais dos educandos e da comunidade escolar 
precisam ser consideradas no momento do planejamento. Uma vez que precisa-
se romper com antigos paradigmas sociais e culturais, os quais mantém a ideia 
de que a aprendizagem só acontece de forma efetiva e significativa em escolas 
particulares.

No entanto, essas aprendizagens significativas dependem tão somente 
dos profissionais que ali atuam. O educador precisa conhecer e tomar pra si a 
responsabilidade de mediar o conhecimento científico e cultural de metodologias 
diversas, buscando encontrar qual dos educandos aceitam melhor ou constroem 
conhecimento de forma mais adequada. Com o propósito de reconhecer-
se como um profissional disposto a lutar pela educação, o estagiário precisa 
desafiar, questionar e problematizar sua prática, principalmente neste período 
onde tem o auxílio do orientador e do professor regente para lhe dar assistência.

Existem questões essenciais na construção da identidade profissional, 
são questionamentos internos do aprendiz, onde o estagiário questiona: Como 
os outros o veem? Como ele se vê e como gostaria o que vissem futuramente?

O estagiário precisa aproveitar todos os momentos desta fase, sugando 
todas as informações possíveis e transformando-as em conhecimento prático 
efetivo. O estágio tem como documento obrigatório em sua conclusão, o 
relatório, sua elaboração permite uma reflexão crítica desse período vivenciado. 
Em relação ao relatório, Silva (2012, p. 31) destaca que:

Se não forem utilizados apenas como proforma para justificar a 
atribuição de notas ou conceito por docentes responsáveis pelas 
disciplinas de estágio supervisionado, aqui retomados como formadores, 
o relatório pode funcionar como instrumento mediador da construção 
de uma prática de reflexão crítica sobre a ação profissional, no cotidiano 
do trabalho do professor.

Dessa forma, o estágio promove uma construção identitária relevante 
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para esse aprendiz na identificação da forma que o professor media o 
conhecimento, e como vai fazê-los refletir sobre a mesma. A partir do momento 
em que o estagiário visualizar a transformação de pensamento, a criticidade e a 
reflexão acontecendo durante as aulas, irá se tornar mais humano e responsável, 
atribuindo a sua identidade características relevantes desse exemplo profissional.

Durante esta fase o educando – educador se apropria de diversos 
atributos, sendo a postura profissional uma peculiaridade importante, pois, diz 
muito sobre o docente que está sendo formado. A carreira possui representações 
sociais próprias acerca da imagem do professor, que por sua vez influenciam nas 
interações promovidas no contexto acadêmico e profissional. Nesse sentido, 
Correia e Franzolin (2013, s.p.) identificam que:

A realização do estágio é um momento essencial na formação do 
futuro professor, pois, é possível ampliar a análise de um contexto, 
possibilitando também o desenvolvimento de uma postura adequada, 
compreensão e problematização de diversos situações, além de 
coletivamente desenvolver ações possíveis (intervenções) no campo de 
observação.

Inclusive, sabe-se que o docente é responsável pela tradução da 
sociedade aos educandos, que leva a cultura acumulada para seus alunos, e que 
além desses aspectos, é uma profissão bastante desafiadora. O professor precisa 
garantir uma aprendizagem cidadã significativa, uma consciência crítica de seus 
direitos e deveres além de alunos problematizadores.

A prática docente tem como natureza a participação no processo de 
humanização dos alunos, visando a contribuir para o desenvolvimento 
de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e buscando a inserção 
de uma consciência crítica e responsável da participação dos indivíduos 
na sociedade (PIMENTA, 2002).

O perfil profissional que propicia essa flexibilidade em relação ao 
pensamento do outro, dá abertura e diálogo para o crescimento do educando. 
No campo social, deve conhecer a realidade das crianças e da comunidade 
em que está inserido. Esse estudante-professor “constrói a si e a sua prática” 
ao promover seu próprio julgamento e relacionando com seus exemplos de 
profissionais experientes.

Ambos mudam, tem o aluno, o professor e a instituição, todos se 
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reconstroem a partir desse novo olhar, das novas vivências. O olhar do outro 
vai além do que já estavam acostumados a ver. A partir daí crescem juntos, e se 
intensificam no processo de constituição da identidade profissional.

Como mencionado, a instituição escolar fundamentada em uma educação 
tradicional também se transformará ao vivenciar práticas e metodologias 
diferenciadas trazidas pelo estagiário, que por sua vez tem um olhar novo, com 
teorias e metodologias atualizadas.

Nesse momento, acontece uma troca de conhecimento, pois ambos se 
aperfeiçoam e [re]constroem as identidades próprias. O aprendiz tendo o papel 
principal para a própria formação, a escola trazendo um ambiente formativo 
e os professores regentes e orientadores servindo de exemplo para o futuro 
professor, além de guiar a prática efetiva do aprendiz.

A profissão professor tem características marcantes, fundamentalmente 
na formação de cidadãos cientes e críticos. Entretanto, para isso é preciso que 
as universidades formem educadores dispostos a lutar pela educação e que 
proponham intervenções significativas aos aprendizes.

Além destas, responsabilidade por si e pelo outro se faz necessária, 
tendo em vista que assumira uma posição importante para o futuro de tantos 
cidadãos, capaz de [re]construir sua identidade se aprimorando constantemente. 
Nesse viés Filho e Ghedin (2018, p. 2), entendem que:

Na medida que vai adquirindo os conhecimentos, saberes e experiências 
necessárias para exercer a docência, que vai colocando-os em pratica 
o conjunto de ações e atividades, o professor tem a possibilidade 
de ir construindo, desconstruindo e reconstruindo sua identidade 
profissional docente e ao edificá-la também exerce e coloca em prática 
sua profissionalidade docente. 

Ao longo dos estágios supervisionados, o estudante se vê atuando no 
ambiente profissional. Todavia, há aqueles acadêmicos que não conseguem 
compreender a importância e aprendizagem que esse período destinado aos 
estágios pode trazer pra sua carreira profissional, é de suma relevância mencionar 
que a prática efetiva que ocorre revela no estudante sua própria motivação e, 
dessa forma o aproxima da sua identidade docente.

A Universidade precisa atuar juntamente com esse aprendiz, conforme 
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Formosinho, a formação de professores deve situar-se de uma perspectiva 
“democrática e participativa”. Dessa forma, beneficiando a sociedade e a 
comunidade da qual esse egresso da universidade será inserido (BIANCHI et 
al., 1998).

Os estágios propiciam ao estagiário ricas vivências, onde ele aprende 
a solucionar problemas, criar e recriar condições de atuação, metodologias 
pedagógicas e abre mão da superioridade. A partir dessas vivências o aprendiz 
toma para sí características que julga essencial para um educador exemplar.

Dessa forma, se apropria de forma significativa de particularidades de 
seus profissionais exemplos, tomando consciência da prática e de como ela 
interfere na vida pessoal e na formação dos seus educandos, agregando não 
somente conhecimento, mas também valores.

Referências

BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

BIANCHI, A.C.M., et al. Orientações para o Estágio em Licenciatura. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.

BOUSSO, Regina Szylit et al. Estágio Curricular em enfermagem: transição 
de identidades. 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/
v34n2/v34n2a13.pdf. Acesso em: 30 maio 2019.

CORREIA, Larissa Costa; FRANZOLIN, Fernanda. Estágio 
Supervisionado no curso de Pedagogia: reflexões acerca da prática docente. 
2013.

DUBAR, C. Trajetórias sociais e formas identitárias: alguns esclarecimentos 
conceituais e metodológicos. Educação e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 62, 
1998.

DUBAR, C. A socialização: construção das identidades sociais e profissionais. 
Porto: Porto Editora, 2006.

ERIKSON, E. H. Identidade, juventude e crise. Rio de Janeiro: Zahar, 



38  Cênio Back Weyh (Org.)

1972.

FILHO, Mateus de Souza Coelho; GHEDIN, Evandro Luiz. Formação de 
professores e construção da identidade profissional docente. CIEE 2018.

HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, 
A. (Org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 1992.

NÓVOA, Antônio (Org.). Vida de professores. Porto, Portugal: Porto 
Editora, 1992.

NÓVOA, Antônio. Os professores e as histórias da sua vida. In: NÓVOA, A. 
(Org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 1992.

PIMENTA, Selma Garrido. Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2002.

PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Lea das Graças. Docência no 
Ensino Superior. Vol. 1. São Paulo: Cortez, 2002.

PIMENTA, Selma Garrido (Org). Pedagogia e pedagogos: caminhos e 
perspectivas. São Paulo: Cortez, 2002.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro L. Estágio e docência: 
diferentes concepções. Revista Poíesis - Volume 3, Número 3 e 4, pp. 5-24, 
2005/2006.

SILVA, W. R. Estudos do Letramento do professor e formação inicial 
nos estágios supervisionados das licenciaturas. In: SILVA, W. R (Org.). 
Letramento do professor em formação inicial: interdisciplinaridade no 
estágio supervisionado da licenciatura. São Paulo: Ed. Pontes Editores, 2012, 
p. 27-49.

VIOLA, Juliana. Docência universitária: trajetórias e saberes da formação de 
professores na área de ciências biológicas da UFU. Horizonte Científico, v. 1, 
n. 1, p. 1-26, 2007.



A ESCOLA POSSÍVEL NUM CONTEXTO DE 
TURBULÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA

Milena Retzlaff  Schwandes1 
Cênio Back Weyh2

Introdução

O presente estudo bibliográfico refere-se a Monografia desenvolvida 
no Curso de Pedagogia no ano de 2019, denominada “Revisitando a questão 
do fracasso escolar nas escolas públicas brasileiras”. A complexidade do tema 
fracasso escolar nos fez querer compreendê-lo, de forma a vê-lo por meio de 
diversos olhares, pois muitas vezes tem sido tratado apenas como uma questão 
relacionada direta e unicamente ao aluno, o que não pode ser considerada uma 
verdade absoluta.

A pesquisa teve por objetivo contextualizar e problematizar o conceito 
de fracasso escolar, buscar e caracterizar quem é o sujeito que fracassa, quais 
as causas e as dificuldades encontradas no ensino e na aprendizagem, além de 
identificar boas práticas educativas para a possível minimização dos problemas 
que envolvem o fracasso, de forma a desmistificar a visão do aluno como único 
sujeito a fracassar.

Nesse sentido, no capítulo denominado “A escola possível num contexto 
de turbulência social e política”, buscou-se compreender o sentido da educação 
escolar na atualidade brasileira, a importância da formação docente para uma 
educação de qualidade, o que se espera do Estado para a concretização da escola 
possível no contexto atual, bem como as possíveis estratégias para a construção 
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2 Doutor em Educação, docente do Departamento de Ciências Humanas e do Mestrado 
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Grupo de Pesquisa “Estudos Pedagógicos: Formação docente e Gestão educacional”. ceniow@
san.uri.br
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da educação escolar necessária.

1 O sentido da educação escolar na atualidade brasileira

Com todas as transformações ocorridas nos últimos tempos e o 
surgimento da sociedade contemporânea, a escola, consequentemente, tem sido 
influenciada por essas mudanças. Dessa forma, é preciso rever o verdadeiro 
sentido da educação escolar atualmente. Uczai (2010, p. 184), entende que “o 
debate sobre qualidade da educação está vinculado desse modo a concepções de 
ser humano e à natureza das relações sociais e dos projetos societários”.

Os processos de ensinar e aprender são indissociáveis e concomitantes, 
intermediados pelo diálogo. Segundo Streck, Redin e Zitkoski (2010), ensinar 
consiste na criação de possibilidades para a produção ou construção de 
conhecimentos. Mas, será que nosso processo ensino-aprendizagem tem sido 
eficiente?

Os enigmas não são poucos; a crise da educação é multifacetada. Um 
dos seus aspectos diz respeito ao próprio conceito de educação e como a 
escola se organiza para materializá-lo: a função da escola em nossos dias 
é instruir, ou seja, transmitir conhecimentos? Ou é educar, isto é, formar 
integralmente uma pessoa? (ALVES; GARCIA, 2000, p. 18).

Com base no pensamento de Uczai (2010), a escola vem perdendo 
o sentido para aqueles que nela atuam ou interagem. Como promessa de um 
futuro melhor, carece de um fim em si mesma. A escola tem sido um fracasso 
na perspectiva de um mundo melhor, sendo mais eficiente no controle 
das mentalidades do que na promoção da cidadania e da autonomia de seus 
integrantes.

Estatísticas nos mostram os altos índices de fracasso escolar no Brasil. 
Porém, o que se tem visto é que o fracasso tem se refletido, principalmente, nas 
escolas públicas carentes, onde as pessoas são de classe baixa e enfrentam as 
mais diversas dificuldades. Portanto, são escolas mantidas pelo Estado e que, 
geralmente, não são vistas por ele.

Essas situações acontecem pelo fato de que a escola é o aparelho 
ideológico do estado, ou seja, a partir da escola o Estado desempenha e impõe 
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ações voltadas ao seu interesse. Assim, negam-se os interesses e saberes de seus 
educandos, bem como a sua realidade. Para o Estado,

Poderá ser um operário letrado, não um pensante, nem um “sabido”: 
porque seu destino é ser um trabalhador não intelectual. É esta 
condição que lhe é reservada na ordem socioeconômica, onde tudo 
estará estruturado para que não pense, para ser um desqualificado. 
(NOGUEIRA; MIRANDA, 2011, p. 330).

Um dos principais interesses do Estado é a mão de obra barata. Para 
isso, impõe às escolas a construção de conhecimentos que apenas o interessam, 
negando seus saberes em busca da formação de sujeitos submissos. Para Nogueira 
e Miranda (2011, p. 294), “a negação do saber interessou sempre à burguesia, 
que vem submetendo o operariado ao máximo de exploração e embrutecimento. 
Interessou ao Estado excludente, que prefere súditos ignorantes e submissos”. 

Cada escola possui seus limites e suas especificidades, com base na sua 
realidade. Nesse sentido, quando o Estado delimita ações, a escola não adapta 
suas metodologias e seu currículo a essa realidade, resultando no desinteresse 
por parte dos educandos e, consequentemente, no fracasso escolar que muito se 
tem tratado nos últimos tempos.

De acordo com Nogueira e Miranda (2011), é grave o fracasso escolar 
nas escolas do povo e, mais grave ainda, as horas de estudos gastas para ocultar 
esse fracasso através de explicações parciais e falsas. Dentre elas o fracasso 
escolar do aluno, alunos evadidos, repetentes, diferenças entre índices de evasão 
por área e região.

Assim, a democratização da escola é um dos caminhos. Faz-se necessária 
uma crítica ao Estado e seus ideais, ou seja, a luta por uma escola que atenda aos 
interesses do povo. É preciso reinventar a escola necessária. Conforme Aquino 
(1996, p. 121), para isso deve-se “[...] estudar a escola a partir da análise do seu 
cotidiano e compreender a ação dos sujeitos que nela se movimentam [...]”.

De acordo com as ideias de Nogueira e Miranda (2011, p. 301), “não 
será possível ensinar para a participação, desalienação e libertação de classe com 
os mesmos livros didáticos, a mesma estrutura e a mesma relação pedagógica 
com que se ensinaram a ignorância e a submissão de classe”.

É preciso transformar. A escola necessária só será possível quando os 
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sistemas escolares distintos, escola pública e privada, forem equacionados, ou 
seja, quando a escola for democrática e igualitária a todos. Uma escola possível 
precisa de profissionais competentes e de condições que possibilitem construir 
saberes a partir dos interesses de cada comunidade escolar, de acordo com suas 
necessidades.

Dentre essas condições, Uczai (2010) nos traz a qualidade da construção 
e espaços específicos para as atividades pedagógicas, recursos e materiais 
pedagógicos, corpo docente e outros profissionais da escola com atuação em 
uma única escola, piso salarial inicial definido e plano de carreira regulamentado. 
Ainda podemos citar a influência do nível e a qualidade da formação docente e 
a distribuição do seu tempo entre atividades de sala de aula e tempo de estudo e 
organização de materiais, bem como um planejamento que relacione saberes, ou 
seja, baseado na interdisciplinaridade. 

[...] a interdisciplinaridade é fundamental: se os professores e as 
disciplinas “conversassem” mais entre si, talvez fosse possível entender 
melhor o processo de aprendizagem de cada aluno. Não há criança 
desinteressada e sem curiosidade o tempo todo. Ocorre que há crianças 
desinteressadas tanto pelas matérias ou como pelas propostas escolares. 
(MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000, p. 33).

Nesse sentido, a escola necessária está diretamente ligada à educação 
integral de seus educandos. Sendo assim, de acordo com Moll (2012), da escola 
levamos o que vivenciamos, na totalidade e complexidade das dimensões em 
que vamos aprendendo e construindo. Ou a educação é dialógico-afetiva e 
humanizadora, ou não é educação. Trata-se de ir construindo processos em 
que todos, dialógica e reflexivamente, vão se assumindo como sujeitos do que-
fazer pedagógico e social, descobrindo-se capazes de (re)humanizar a escola e 
a sociedade.

2 A importância da formação docente para uma educação de qualidade

A escola enquanto espaço de socialização dos saberes socialmente 
construídos pela humanidade no decorrer dos anos, é fundamental na formação 
integral dos sujeitos que por ela passam. A partir dela criam-se situações para 
que o aluno construa seus conhecimentos de forma autônoma e significativa.
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A escola e seus profissionais formam um universo capaz de propiciar 
o desenvolvimento do aluno, bem como de criar condições para 
que ocorram aprendizagens significativas e interações entre alunos, 
professores, diretores e demais membros da equipe técnica que 
favorecem ou não os processos informativos e de comunicação na 
escola. (ABRAMOVAY; RUA, 2003, p. 33).

Nesse sentido, um dos principais elementos chave no processo de 
construção de conhecimentos refere-se ao profissional docente. O professor tem 
o importante papel de criar condições e situações para que o aluno se desenvolva 
de forma integral, por isso, colocar o professor como orientador e facilitador e o 
aluno como construtor do próprio conhecimento é imprescindível.

De acordo com as ideias de Uczai (2010), o professor deve ser entendido 
como um profissional que, de modo intencional, promove determinados tipos de 
experiências, em contato com as quais o aluno constrói seus próprios conceitos, 
de forma significativa e a partir de suas concepções sobre a realidade.

Como já mencionado, a escola caminha lado a lado com a sociedade, 
portanto, acompanha ou pelo menos deveria acompanhar as transformações 
que nela ocorrem. Diante dessas mudanças e incertezas, a profissão docente 
requer constante atualização e aperfeiçoamento.

As demandas de formação de professores respondem, evidentemente, 
a configurações ocorridas nas mudanças acontecidas no mundo do 
trabalho e nas relações sociais, e às configurações oriundas das diferentes 
posições que são assumidas em relação aos projetos apresentados pelo 
grupo que ocupa o poder a partir de determinada correlação de forças. 
(UCZAI, 2010, p. 160).

Nesse sentido, essa profissão exige um alto nível de qualificação e 
capacitação. Ensinar, segundo Freire (2000), exige respeito aos saberes do 
educando, reflexão crítica sobre sua prática, rigorosidade metódica, apreensão 
da realidade, competência, comprometimento, escuta, disponibilidade para o 
diálogo e a compreensão de que a educação é uma forma de intervenção no 
mundo.

Atualmente, muito se tem tratado a respeito da formação continuada de 
professores. O Estado tem investido nesses estudos e o que mais tem ganhado 
ênfase são os estudos da Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Porém, 
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como já apresentado anteriormente, muitas vezes, horas de estudos são gastas na 
tentativa de explicar e/ou ocultar o fracasso educacional que tanto nos assusta.

Nesse sentido, faz-se necessário refletir a respeito do principal objetivo 
das formações desses profissionais tão importantes para a educação do nosso 
país. Na realidade, é preciso levar nossa educação mais a sério, pois é por meio 
dela e das relações sociais que se constroem os futuros cidadãos responsáveis 
pelo nosso país.

A formação do profissional docente deve ter por objetivo estudar meios 
de melhorar sua práxis, desenvolvendo-a de forma significativa e coerente com a 
realidade de cada educando. Esse será o início da nossa caminhada em busca da 
escola necessária e possível, do reconhecimento do papel da educação e desses 
profissionais em meio a sociedade. Como afirma Uczai (2010, p. 26), “se há 
uma motivação possível para os professores, está intimamente relacionada com 
a mudança da escola e do lugar que ela ocupa na sociedade”.

3 O que se espera do Estado para a concretização da escola possível 
no contexto atual?

Ao longo dos anos, a sistema político brasileiro tem sido marcado 
por um misto de democracia e autoritarismo. A democracia é caracterizada 
pela participação dos cidadãos em ações do Estado. Já o autoritarismo está 
diretamente ligado à posse de poder, no qual o governo age e toma decisões 
sobre a população, caracterizada pela obediência inquestionável.

Nesse sentido, em geral, as ações do Estado estão diretamente ligadas 
ao interesses das classes mais altas, classificando a população brasileira entre 
dominantes e subordinados. Essa situação acontece também no sistema 
educacional do país. A organização do sistema escolar gira em torno dos 
interesses dessas classes que detêm maior poder.

[...] o sistema educacional é estruturado e administrado de modo a 
proteger e promover os interesses das classes dominantes em detrimento 
dos interesses dos despossuídos. Segundo tal visão, as admiráveis 
objetivos públicos do sistema educacional são uma fraude. (PLANK, 
2001, p. 17).
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Tais interesses, políticos e financeiros, buscam maximizar vantagens as 
classes mais elevadas. Sujeitos que organizam e administram as instituições de 
ensino, geralmente, são representantes dessas classes, servindo para perpetuar 
cada vez mais seus desejos.

Sendo assim, a maximização das vantagens das classes altas leva a 
maximização das desvantagens da classe baixa. De acordo com Plank (2001), 
a divisão da escola se dá em dois tipos: as escolas de ótima qualidade e altas 
mensalidades que atendem crianças de classes média e alta e as escolas mais 
baratas que servem às crianças carentes de áreas em que há uma oferta 
insuficiente de escolas públicas.

As diferenças entre escolas privadas e escolas públicas no Brasil são muitas. 
Dentre elas pode-se citar as práticas de qualidade, profissionais qualificados, 
recursos e materiais, estrutura física, entre outras questões abundantes em 
escolas privadas e escassas ou inexistentes em escolas públicas. Ou seja, é visto 
um enorme descaso com a educação pública do país. Para Plank (2001, p. 74), “o 
resultado dessa proliferação de “sistemas” escolares relativamente autônomos 
é a confusão administrativa, omissão de responsabilidade, deficiências de 
rendimento e frequente duplicação de esforços”.

Nos projetos, as políticas públicas no Brasil buscam erradicar o 
analfabetismo e garantir o acesso ao ensino gratuito e de qualidade. Porém, não 
é o que acontece na realidade. A qualidade das escolas públicas é quase sempre 
muito baixa. Professores mal pagos, mal treinados e mal qualificados, falta de 
estrutura, recursos e materiais refletem a situação das escolas públicas. Essa 
situação se dá em razão do controle e distribuição dos recursos, que nem sempre 
reflete as prioridades políticas formais.

A dependência do sistema educacional em relação às autoridades 
políticas tem três consequências principais. A primeira é que a autonomia 
institucional do sistema fica substancialmente reduzida: o controle sobre 
as políticas educacionais e a alocação de recursos são conferidos a 
indivíduos que se encontram fora do sistema educacional. A segunda é 
que mesmo os responsáveis dentro do sistema educacional normalmente 
não são profissionais da Educação e, sim, colegas e aliados de líderes 
políticos, que estão sempre mais interessados em alcançar metas políticas 
através do sistema educacional do que em melhorar o desempenho das 
escolas. A terceira é que cada eleição ou mudança de Ministro acarreta 
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uma imensa rotatividade de cargos, dos níveis mais altos aos mais baixos 
do sistema educacional, com substituição dos clientes dos que se vão 
pelos aliados dos que chegam. Sob tais circunstâncias, a acumulação 
de saber especializado é desestimulada e a continuidade das políticas 
educacionais é prejudicada. (PLANK, 2001, p. 88).

Nesse sentido, é possível perceber o descaso com os interesses das 
crianças. Os interesses da classe dominante ajustam e acomodam leis e políticas 
que limitam o ensino de qualidade voltado à realidade do sujeito, limitam o 
poder de transformar. Essas limitações decorrem das ameaças que as mudanças 
representam e do poder da educação em desenvolver a consciência crítica do 
cidadão de classe baixa, retirando-o da situação de submisso.

Portanto, o que se espera do Estado, com relação a educação brasileira, 
é que passe a criar, desenvolver e proteger políticas públicas que girem em torno 
dos interesses da população em geral, que promova práticas de qualificação de 
profissionais e de distribuição de recursos coerentes com as necessidades de 
cada escola. Mas com base no que já foi mencionado, a ameaça que a educação 
representa ao Estado leva a um longo período de lutas pela frente. Lutas por 
uma educação gratuita e de qualidade, que vise a transformação para uma 
sociedade mais digna e justa.

4 Possíveis estratégias para a construção da educação escolar 
necessária

Diante de todas as questões que influenciam e interferem na aprendizagem 
do educando, buscam-se algumas possíveis estratégias que possam minimizar o 
fracasso da educação brasileira. Assim, pode-se citar o melhoramento da relação 
entre família e escola, existência de equipes multidisciplinares no ambiente 
escolar, capacitação e estreitamento das relações e diálogo entre professores e o 
uso de práticas significativas.

Melhorar a relação entre escola e família é essencial para o sucesso 
escolar do educando. Dessa forma, ambas as partes poderão, juntas, pensar 
formas de facilitar e melhorar a aprendizagem, pois muitas vezes a criança 
vem enfrentando dificuldades em um dos espaços, o que pode dificultar o seu 
desempenho.
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Em muitas realidades, a criança e sua família vivem em situações 
precárias, enfrentando a miséria e a pobreza ou até mesmo problemas com o 
relacionamento e a saúde dos próprios familiares, como a separação, doenças e 
vícios, o que pode acabar abalando o educando e resultando em dificuldades de 
aprendizagem na escola.

Sendo assim, estreitando as relações entre a escola e a família, com 
parceria e diálogo, pode-se conhecer melhor a realidade do educando, seus 
sentimentos e, consequentemente, suas dificuldades, auxiliando na busca de 
estratégias e soluções para tais, como atendimentos especializados ou novas 
metodologias de ensino. Em alguns casos pode ser necessário o apoio de 
profissionais da equipe multidisciplinar.

Uma equipe multidisciplinar conta com múltiplos profissionais 
que interagem entre si em prol de alcançar um objetivo em comum, ou seja, 
favorecer o desenvolvimento integral dos educandos por meio do planejamento 
e execução de ações conjuntas. 

O objetivo da equipe multidisciplinar com atuação na área de saúde 
e educação é atender às necessidades especiais educacionais a fim de 
facilitar o desempenho do educando em sala de aula, atendendo de 
forma criteriosa, investigando não só suas dificuldades, mas também 
suas potencialidades, respeitando tanto os educandos da inclusão 
quanto aos outros educandos, tratando-os pela singularidade de cada 
um, respeitando seus limites, suas diferenças, trabalhando o indivíduo de 
forma integral, reinserindo-o na sociedade após essa conquista dentro da 
escola. (MOURA; VALLE, 2014, p. 2).

Nessa equipe estão integrados profissionais da saúde e da educação, 
como fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas educacionais e, principalmente, 
psicólogos. Porém, até hoje, ainda há barreiras que impedem à inclusão desses 
profissionais tão importantes no âmbito escolar, como a falta de verbas e 
recursos, por exemplo.

Outra questão que influencia no processo ensino-aprendizagem diz 
respeito à capacitação de professores, ao estreitamento das relações e o diálogo 
entre eles. É preciso colocar nas nossas escolas profissionais capacitados e 
competentes, que saibam dialogar a respeito das dificuldades e buscar de forma 
conjunta soluções para elas. O profissional que realiza trocas de conhecimentos, 
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experiências e práticas é bem mais sucedido em suas ações do que os demais.

A partir do diálogo e das trocas, pode-se desenvolver o uso de novas 
práticas significativas. Partindo de um currículo desenvolvido especificamente 
para a realidade de cada escola, essas práticas permitem aos educandos aprender 
de forma lúdica e coerente com a sua realidade, inter-relacionando conceitos e 
ações. 

Uma das formas de desenvolver uma prática significativa é através do 
jogo. O jogo permite ao educando interagir, participar e construir suas próprias 
aprendizagens. Sabe-se que os jogos consistem em uma atividade que promove 
entretenimento e diversão, principalmente às crianças, além disso, estabelecem 
regras que devem ser seguidas para se chegar ao objetivo final do jogo. O jogo 
pode ser uma ferramenta de suma importância no desenvolvimento da criança, 
pois, através deste, potencializam-se habilidades e competências.

A partir dos novos desafios da contemporaneidade o papel do professor 
passou de instrutor para facilitador, mediador e estimulador da construção de 
novas aprendizagens. Ainda, o ensino, atualmente, deve ser baseado no interesse 
do aluno e cabe ao professor criar situações que estimulem o aluno a buscar 
novos conhecimentos.

A aprendizagem é um processo construtivo interno, de reorganização 
cognitiva, na qual o aluno aprende quando se produz um conflito 
cognitivo que o leva a assimilar as novas aprendizagens; acomoda 
e reorganiza seus esquemas mentais e se adapta às novas situações. 
(MURCIA, 2005, p. 61).

Para isso, faz-se necessário que o professor busque novas metodologias 
de ensino que coloquem o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. 
Nesse sentido, o jogo pode ser considerado como um dos recursos pedagógicos 
que podem contribuir para a construção de uma aprendizagem ativa e 
significativa.

Antunes (2002, p. 37) parte do pressuposto que “toda criança vive 
agitada e em intenso processo de desenvolvimento corporal e mental”. Por isso, 
o jogo como uma atividade atraente, lúdica e divertida, pode ser uma forma de 
desenvolver-se integralmente, em suas dimensões corporal, afetiva e cognitiva.

Para Lopes (2002, p. 23), através do jogo, “o processo ensino-
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aprendizagem se torna eficiente, à medida que visa um desenvolvimento 
globalizado, inter-relaciona diversas áreas do conhecimento e atende à demanda 
do aprendiz, de forma que este seja sujeito ativo no processo”. Já, para Antunes 
(2002, p. 36), “o jogo ajuda-o a construir suas novas descobertas, desenvolve e 
enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento pedagógico que leva 
ao professor a condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem”.

Porém, não basta jogar apenas por jogar. É preciso pesquisar, selecionar, 
planejar e ter objetivos com os jogos, adaptando-os de acordo com o conteúdo 
e/ou faixa etária quando necessário. Sendo assim, nem todo jogo é material 
pedagógico.

Segundo Antunes (2002), os jogos podem estimular a aprendizagem em 
diversas áreas do conhecimento. Dentro da estimulação linguística, podemos 
desenvolver o vocabulário, fluência verbal, gramática, alfabetização e memória 
verbal. No campo lógico-matemático pode-se trabalhar a conceituação, sistemas 
de numeração, operação e conjunto, instrumentos de medida e pensamento 
lógico. Na questão espacial, desenvolve-se a lateralidade, orientação espacial, 
orientação temporal, criatividade e alfabetização cartográfica. Na área musical 
pode-se despertar a percepção auditiva, discriminação de ruídos, compreensão 
de sons, discriminação de sons e estrutura rítmica. Para que se dê o conhecimento 
corporal do indivíduo, os jogos estimulam a motricidade e coordenação manual, 
a coordenação viso-motora e tátil, percepção de formas, percepção de peso e 
tamanho, paladar e audição. Como estímulos naturalistas, temos a curiosidade, 
exploração, descoberta, interação e aventura. Para o desenvolvimento pictórico, 
o jogo proporciona o reconhecimento de objetos, cores, formas e tamanhos, 
a percepção de fundo e a percepção viso-motora. E, por fim, como estimulo 
pessoal, promove a percepção corporal, autoconhecimento e relacionamento 
social, administração de emoções, ética e empatia, automotivação e comunicação 
interpessoal.

A diferença entre um jogo pedagógico e um jogo lúdico é de que o 
jogo pedagógico possui uma intencionalidade que consiste em provocar uma 
aprendizagem significativa, estimular a construção de novos conhecimentos e 
o desenvolvimento de habilidades e competências. Para Bossa (2000, p. 11), “é 
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assim que deve ser a aprendizagem escolar: um processo natural e espontâneo, 
mais até, um processo prazeroso. Descobrir e aprender deve ser um grande 
prazer. Se não é, algo está errado”.

Conclusão

Sendo assim, por meio desse estudo, pode-se perceber que, até hoje, 
todas as explicações tratam unicamente do fracasso do aluno. Porém, com tantos 
estudos e discussões, essa realidade tem se modificado. Outras hipóteses têm 
surgido, dentre elas: dificuldades de aprendizagem relacionadas a deficiências 
e distúrbios, metodologias e conteúdos incoerentes e impróprios à maneira 
de construir conhecimentos e à realidade dos educandos, falta de estrutura e 
recursos materiais, desqualificação do profissional docente, desvalorização da 
educação e descaso do Estado, entre outras.

Ainda, no decorrer dessa pesquisa, percebemos um fator que talvez seja 
a chave de todas essas indagações acerca do fracasso escolar: o Estado. A escola 
enquanto aparelho ideológico do Estado se submete aos interesses de uma 
minoria, enquanto os interesses dos sujeitos que ali estão inseridos são deixados 
de lado. Com o descaso do Estado, todos sofrem com a má distribuição dos 
recursos próprios da educação.

Por fim, diante do exposto, compreende-se que é preciso buscar uma 
escola necessária e possível. Uma escola que atenda às necessidades de seus 
educandos e da sua comunidade. Aquela que dispõe de estruturas e recursos 
suficientes, profissionais qualificados, currículo compatível com a realidade e 
suas especificidades, práticas significativas e a valorização da educação e dos 
profissionais relacionados a ela. E, para isso, é preciso muita luta e determinação.
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DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA E REGISTRO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Thalia da Silva Antunes1

Ana Cristina Czegelski Duarte2

Introdução

Na educação e, de forma mais específica na Educação Infantil, o 
termo documentação pedagógica foi inserido na realidade brasileira a partir das 
experiências italianas para identificar uma prática docente que possibilite dar 
visibilidade a várias formas de compreender a criança, as suas realizações e os 
processos de aprendizagem que ocorrem durante o trabalho educativo.

As possibilidades presentes na documentação pedagógica são numerosas 
e relevantes para a concretização e aperfeiçoamento do trabalho docente e 
também, para a ampliação dos espaços de aprendizagem e desenvolvimento do 
educando, para conhecer os seus modos de ser e agir em espaços coletivos. Isso 
implica a superação de uma visão superficial acerca do que é, bem como para 
que serve a documentação pedagógica. 

Desta forma, documentação pedagógica emerge como possibilidade 
para tornar visível a aprendizagem das crianças, além de ser um instrumento de 
reflexão e formação para o professor.

1 Documentação pedagógica e registro algumas considerações

A documentação pedagógica é um tema que vem ganhando espaço na 
educação infantil. Diferentes autores afirmam que ela torna visível a aprendizagem 

1 Acadêmica do 8º semestre do Curso de Pedagogia da Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões (URI) – Campus Santo Ângelo (RS).

2 Orientadora, Mestre em Educação pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) – 
Campus Jaguarão (RS), Docente do Curso de Pedagogia da Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões (URI) – Campus Santo Ângelo (RS). 
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das crianças e a prática pedagógica, uma vez que é registrada por meio de uma 
série de recursos. É um material rico, que permite deixar mostrar o que as 
crianças estão dizendo, fazendo e produzindo e, como o professor se relaciona 
com elas e com seu trabalho. Ou seja, é uma oportunidade de observar sob outra 
ótica, bem como analisar tanto a prática docente, quanto o desenvolvimento das 
crianças. Garante aos sujeitos envolvidos nesse processo escutar e ser escutado, 
ouvir e ser ouvido, ver e ser visto de uma forma mais sensível e abrangente. Solà 
(2007 apud Mendonça, 2009, p. 62) define documentação como o processo:

[...] que torna visíveis as pessoas, as escolas, as equipes, seus participantes 
e autores, assim como a qualidade de seus processos. Torna visíveis os 
rastros de cada pessoa, de cada grupo, de cada família em sua passagem 
pela escola. Não deixa de ser uma excelente oportunidade de construção 
de identidades, e isso nos faz pensar em uma escola de narrações diversas, 
de narrações incertas, em que os roteiros são escritos a partir das vozes e 
as ações de cada um. Roteiros que se vivem construindo histórias.

Ainda por meio da documentação o professor dialoga com seus pares 
de atuação e faz uma narrativa da criança registrando suas palavras, gestos, 
teorias, hipóteses, pensamentos. Por vezes, as narrações e releituras são visuais, 
outras gráficas, pictóricas, sonoras. Ele analisa o material que coletou durante o 
dia e registra as passagens, as construções, as provocações, as vozes das crianças. 

Desta forma, entendemos a documentação pedagógica como 
uma linguagem que torna visível a construção de significados do grupo 
envolvido no processo educativo da escola. É um percurso interpretativo. As 
escolas podem produzir seus documentos transformando-os num acervo 
de vídeos, áudio etc. Pode ainda, transformar-se em painéis, cartazes, fotos, 
relatórios; todos acessíveis à comunidade escolar. 

É um processo de autoanálise e auto avaliação, onde teoria e prática se 
articulam, dialogam e ainda serve como ferramenta de crescimento e estudo 
comunitário. As salas podem contar histórias reais e entrelaçadas, documentações 
progressivas e atualizadas.

[...] como conteúdo, é o material que registra o que as crianças estão 
dizendo e fazendo, é o trabalho das crianças e a maneira com que o 
pedagogo se relaciona com elas e com o seu trabalho. Tal material pode 
ser produzido de muitas maneiras e assumir muitas formas — por 
exemplo, observações manuscritas do que é dito e feito, registros em 

http://pedagogiaeinfancia.com.br/professora-sim-tia-nao/
http://pedagogiaeinfancia.com.br/as-cem-linguagens/
http://pedagogiaeinfancia.com.br/como-avaliar-na-educacao-infantil/
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áudio e vídeo, fotografias, gráficos de computador, o próprio trabalho 
das crianças. Este material torna o trabalho pedagógico concreto e visível 
(ou audível) e, como tal, é um ingrediente importante para o processo 
da documentação pedagógica (DALHBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 
194). 

Já o registro possibilita o olhar distanciado do educador para sua 
própria ação como objeto de análise, permitindo a reflexão crítica dos seus 
fazeres, possibilitando-lhes perceberem as possibilidades e potencialidades de 
cada criança e, a partir disso, pensar o seu planejamento e suas ações, novas 
intervenções e novos focos de observação e registro coerentes com as metas de 
desenvolvimento estabelecidas para seu grupo de crianças.

Passamos a nos enxergar no processo, a perceber peculiaridades, 
evoluções, gostos, preferências. Enfim, descobrimos a autoria e a individualidade 
de cada um, no coletivo. Também a criança aprende a se enxergar, a enxergar o 
outro e o grupo sob outras perspectivas, faz um exercício de descentralização e, 
para viabilizar esse processo podem ser compartilhados vídeos, imagens, fotos, 
textos, desenhos. Segundo Barbosa e Horn (2008, p. 15):

Ao documentar pedagogicamente o dia a dia na escola, vão sendo criados 
elementos de memória, recuperação de episódios e de acontecimentos. 
Nesse processo, os adultos (educadores, pais e administradores) e 
as crianças vão construindo a historicidade, vivenciando processos 
coletivos e, ao mesmo tempo, preservando a singularidade e os percursos 
individuais.

A documentação pedagógica, enfim, focaliza o olhar, auxilia na relação 
com as crianças, nos dá pistas de como elas aprendem. Além disso, as crianças e 
os educadores aprendem a aprender atribuindo sentido e significado verdadeiro 
ao que fazem.

A prática de documentar os processos pedagógicos pode servir para as 
mais diversas finalidades, sendo a documentação mais que um complemento 
de textos, tarefas, instruções, fotos, filmes e outros registros que se queira 
acrescentar. Esse processo documentativo atualiza e eterniza memórias de 
experiências e conhecimentos, oferecendo elementos para avaliar o processo, 
indicando estratégias de ação e intervenção. 

Portanto, a junção dos elementos componentes da documentação 

http://pedagogiaeinfancia.com.br/por-que-aprender-nao-e-o-mesmo-que-memorizar-e-treinar/
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pedagógica tornam-se momentos importantes para que ela cumpra seus objetivos, 
pois são estes momentos que podem aclarar a assertividade do trabalho docente 
e evidenciar a qualidade da aprendizagem e do desenvolvimento alcançados pela 
criança.

2 A documentação pedagógica no contexto da educação infantil 

O compromisso das instituições escolares que ofertam a educação 
infantil deve priorizar o desenvolvimento integral das crianças por meio de 
interações com seus os pares, com os professores, com objetos diversos, com 
pensamentos e sensações, considerando a indissociabilidade entre o cuidar e o 
educar. Conforme as DCNEI (2009), 

[...] o campo da Educação Infantil vive um intenso processo de revisão 
de concepções sobre educação de crianças em espaços coletivos, e 
de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de 
aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se 
mostrado prioritárias as discussões sobre como orientar o trabalho junto 
às crianças de até três anos em creches e como assegurar práticas junto 
às crianças de quatro e cinco anos que prevejam formas de garantir a 
continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das 
crianças, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no 
Ensino Fundamental (BRASIL, 2010, p. 7).

Seguindo esta linha de pensamento, com a finalidade de orientar os 
sistemas de ensino e instituições na construção de práticas que tenham como 
foco a criança se faz necessário também considerar outras definições trazidas 
pelas DCNEI, tais como: criança, currículo e avaliação. Quanto à definição de 
criança, a DCNEI assim se refere:

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura (BRASIL, 2010, p. 12). 

Portanto, entendemos que o contexto da educação infantil deve ser 
permeado de oportunidades que garantam a expressão das crianças de diferentes 
formas, ou seja, que as interações e brincadeiras se constituam como forma de 
desenvolvimento das diferentes linguagens. 
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 Na prática, para que isso se concretize além das experiências oferecidas 
às crianças, a proposta pedagógica da instituição de educação infantil deve 
considerar a construção de um currículo que considere e promova a articulação 
entre os diferentes saberes que permeiam o universo infantil. Mendonça (2009) 
defende que a infância é o tempo para a formação inicial das aptidões e funções 
tipicamente humanas na criança. Assim, tudo o que lhe é oferecido neste 
período, além da maneira como elas se relacionam com isso, possibilita ou não 
o desenvolvimento de sua inteligência e personalidade. 

 Com base nesta ideia, consideramos importante a definição de 
currículo, trazida pelas DCNEI, sendo: 

Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes 
das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a 
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade 
(BRASIL, 2010, p. 12).

Paralelamente a estas duas definições, as DCNEI estabelecem 
que: “as instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 
acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento 
das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação [...]” (BRASIL, 
2010 p. 29).

Dessa forma, “[...] o trabalho educativo dedicado ao ensino, na infância, 
desempenha um papel essencial para a formação máxima das qualidades 
humanas, não podendo ser confundido como destinado à mera guarda dos 
filhos durante um tempo de afastamento dos pais ou de sua preparação para a 
etapa subsequente de escolaridade (Mendonça, 2009, p. 40); pois a infância é um 
tempo de vida, durante o qual acontecem vivências fundamentais à formação 
cognitiva, social, emocional e física da criança, quando, pela ação mediadora 
do professor, ela se apropria da cultura, do mundo que a cerca, se comunica e 
interage consigo mesma, com os colegas e constrói aprendizagens sobre a vida 
coletiva. 

Ainda sobre o processo de acompanhamento do trabalho pedagógico e 
das formas de avaliação do desenvolvimento das crianças, diferentes formas de 
registro possibilitam visualizar as aprendizagens e experiências que ocorrem no 
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contexto da educação infantil e, devem garantir: 

A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 
das crianças no cotidiano; Utilização de múltiplos registros realizados por 
adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); A continuidade 
dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias 
adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança 
(transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior 
da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/
Ensino Fundamental); Documentação específica que permita às famílias 
conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; [...] 
(BRASIL, 2010, p. 29, grifos do autor).

A expressão “documentação” parece ter potência para produzir outros 
sentidos, dentre eles a ideia de tornar explícitas situações de aprendizagem e 
vivências experimentadas pelas crianças e pelos adultos em diferentes contextos, 
na instituição escolar, por isso, nos referimos a ela como documentação 
pedagógica. 

Embora a expressão documentação pedagógica ela já circule há algum 
tempo nos discursos pedagógicos, não ocupou, ao menos até a última década 
do século XX, um lugar de destaque na literatura educacional do país. Talvez 
exatamente aí esteja sua potência. A prática da documentação pedagógica, ao 
tentar produzir outros sentidos, sacode as já cansadas e saturadas palavras da 
didática, como planejamento, currículo e avaliação, bem como sua estruturação 
linear: primeiro se definem objetivos, depois conteúdos, depois estratégias. 
Como se, ao escrever um plano, as definições posteriores não redefinissem as 
iniciais. Conforme afirma Mello (2005, p. 6),

[...] o importante é que esse material se torne meio para reflexão  
sistemática, constante da educadora sobre o trabalho pedagógico, pois 
pouco adianta refletir de vez em quando, ou só quando tem reunião... O 
desafio é aprender uma nova atitude reflexiva, investigativa, constante e 
sistemática e, por isso, acumulativa de conhecimentos criados com base 
na prática desenvolvida todo dia e interpretada e explicada pela teoria 
que aprendemos e construímos.

A Itália tem sido a grande inspiração e a referência mundial no que diz 
respeito à documentação pedagógica. Porém, a prática de observar e registrar o 
que fazem as crianças da educação infantil não é algo novo, muitos educadores 
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já fazem algum tipo de registro.

Entre os modos mais correntes, podemos citar a produção de CDs com 
fotos e/ou pequenos filmes de atividades produzidas pelas crianças, de festas, 
atividades não ordinárias como passeios, aniversários, desenhos, pinturas e 
outras formas de representação infantil; as exposições de encerramento do ano 
letivo; as fichas sobre o desempenho das crianças; as informações registradas na 
caderneta/agenda que tratam de alimentação, saúde, avisos e solicitações. Há 
os chamados relatórios de avaliação, os pareceres descritivos, a organização de 
arquivos, os portfólios, dossiês e inventários.

Contudo, nenhuma dessas formas de observação ou modos de registro, 
por si só, constitui uma prática de documentação pedagógica tal como é proposta 
na abordagem italiana. Além de dar visibilidade ao que acontece na escola, essa 
abordagem ainda possibilita realizar, analisar e problematizar, de forma pública 
ou coletiva, aquilo que foi observado e registrado, assim como a inseparabilidade 
entre o documentado e o processo de planejamento, a definição do currículo, a 
escolha das atividades, a participação das crianças e das famílias no processo de 
documentação.

Ao contrário da ideia tradicional de planejamento e currículo, segundo 
a qual, mesmo antes de conhecer as crianças, os educadores definem o quê e 
como ensinar, estabelecendo um tempo para que essas aprendizagens ocorram, 
na prática da documentação pedagógica precisamos ser capazes de pensar 
e atuar de modo que esses processos aconteçam de maneira concomitante e 
relacionada, incluindo as crianças como protagonistas.

[...] um pensar epistêmico, ou seja, sujeitos que desenvolvam capacidades 
básicas em instrumentação conceitual que lhes permitam, mais do que 
saber coisas, mais do que receber uma informação, colocar-se frente 
à realidade, apropriar-se do momento histórico de modo a pensar 
historicamente essa realidade e reagir a ela. (LIBÂNEO, 2004, p. 141).

É preciso nos desprender da ideia de planejamento como ação 
antecipatória, que simplesmente vem antes de outra, de currículo unicamente 
como conteúdo organizado de modo sequencial e lógico que determina de 
antemão o quê, quando e como as crianças aprenderão e, de avaliação, como 
um trabalho para ser realizado ao final de um tempo predefinido. Todos 



60  Cênio Back Weyh (Org.)

esses elementos são compreendidos como processuais. A avaliação só tem 
sentido como análise de elementos constituídos ao longo do processo de 
acompanhamento. O enfoque está no processo de aprendizagem das crianças 
e não se pretende classificá-las ou categorizá-las segundo determinado 
estágio ou nível de desenvolvimento. Podemos dizer que os modos de fazer a 
documentação dos processos de aprendizagem e das vivências cotidianas das 
crianças na escola infantil implicam uma concepção de planejamento, avaliação e 
currículo diferente do que tradicionalmente os discursos pedagógicos enunciam.

Trata-se de objetivos flexíveis, incluindo tanto o que os professores 
percebem sobre os interesses e as necessidades das crianças quanto aqueles 
explicitados direta ou indiretamente pelas próprias crianças em qualquer 
momento do projeto ou atividade que esteja sendo desenvolvido. 

A documentação pedagógica, em uma nova perspectiva, pode também 
ser pensada como uma ferramenta a partir da qual um novo início pode ser 
produzido em educação, em especial na educação infantil; uma prática de 
documentação que estabeleça uma interlocução com as crianças, as famílias e os 
educadores, com novo modo de estabelecer relações com as infâncias, com os 
outros adultos, com aquilo que somos e pensamos.

 Ela estabelece, para além de uma nova relação entre os educadores e 
as crianças, outra maneira de trabalhar entre os adultos. Ela se constitui como 
uma produção pedagógica e como um importante instrumento de trabalho, 
bem como ser ainda, um importante momento de crescimento profissional, de 
qualificação em serviço e da construção de condições de trabalho adequadas.

Considerações finais 

 Este estudo bibliográfico, com ênfase “Documentação pedagógica e 
registro na educação infantil” propiciou o aprofundamento sobre a importância 
do processo de documentação pedagógica e registro no contexto da educação 
infantil na perspectiva do quanto os mesmos podem se tornar potencializadores 
tanto a ação do professor quanto da criança. 

 Compreendemos assim que a documentação pedagógica é uma 
atividade a partir da qual o professor estreita o diálogo entre teoria e prática, 
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a fim de possibilitar uma atitude mais consciente, intencional e reflexiva em 
relação à prática docente, com vistas ao desenvolvimento máximo das diferentes 
habilidades das crianças. Ela se constitui como uma atividade reflexiva graças à 
apropriação do professor de uma teoria que explicite o papel da educação como 
sinônimo do processo de humanização, pois sem esse redimensionamento 
de concepções, não há possibilidade de mudança de foco no processo de 
documentação em direção à essência do processo educativo. 

 A partir disso consideramos a documentação pedagógica uma atividade 
enriquecedora na qual o professor estreita o diálogo entre teoria e prática, a fim 
de possibilitar uma atitude mais consciente, intencional e reflexiva em relação 
a atividade docente, com vista ao desenvolvimento máximo das diferentes 
habilidades das crianças e tornando visíveis suas aprendizagens. Também, 
quando pensada como um espaço e um tempo para a formação do professor, 
a documentação possibilita a este romper com teorias embasadas na repetição 
mecânica de modelos, já que exige do professor pensar, quando observa seus 
alunos. 

Por isso, no processo de documentar evidencia-se o encontro com o 
outro, as possibilidades de escutar mais e falar menos. Observar mais. Dar ênfase 
para o diálogo e para a reflexão. Tornar visíveis as experiências das crianças na 
instituição de educação infantil, dando margem para que ela seja voz, que ela 
tenha vez, que ela seja a protagonista do processo. 

Referências

BARBOSA M. C. S; HORN M. da G. Souza. Projetos Pedagógicos na 
educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes 
curriculares nacionais para a educação infantil / Secretaria de Educação 
Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2010.

DAHLBERG, Gunilla. Qualidade na educação da primeira Infância: 
perspectivas pós-modernas. Porto Alegre: Artmed, 2003.

LIBÂNIO, José Carlos. A aprendizagem escolar e a formação de 



62  Cênio Back Weyh (Org.)

professores na perspectiva da psicologia histórico-cultural e da teoria da 
atividade. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/2211. 
Acesso em: jul. 2019. 

MELLO, Suely Amaral. Linguagem, consciência e alienação: o óbvio 
como obstáculo ao desenvolvimento da consciência crítica. Marília: Unesp 
-Publicações, 2005.

MENDONÇA, Cristina Nogueira de. A documentação pedagógica como 
processo de Investigação e reflexão na educação infantil. 2009. 136 
f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Filosofia e Ciências da 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Marília, 2009.



O PROCESSO DE INCLUSÃO NA ESCOLA REGULAR: 
UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA DO BRAILLE

Brenda Almeida1 

Cênio Back Weyh2

Introdução 

Hoje, falar em Educação Especial, virou uma espécie de discurso 
comum. Muitas discussões em torno dessa temática têm sido promovidas, o 
que ressalta a importância e necessidade de se pensar sobre esse assunto. O 
que é importante saber que a Educação Especial é uma modalidade de ensino e 
que muitos profissionais precisam derrubar barreiras e aceitar a inclusão destes 
alunos em suas salas de aula. 

O texto do capítulo está dividido em duas partes: inicialmente realizou-
se uma discussão sobre o tema da Educação Especial desde a origem até as leis 
atuais, destacando a forma como ocorreu a construção dos direitos no Brasil e 
a importância da Declaração de Salamanca na última década. Na segunda parte 
abordou-se a questão do Braille em seus aspectos históricos, destacando a origem 
do processo até sua prática com crianças deficientes visuais; da importância do 
olhar do profissional da educação para com a infância e suas potencialidades no 
campo do ensino-aprendizagem. 

1 A Educação Especial: contextualização, desenvolvimento e 
legislação 

 O Brasil vive um período muito delicado na construção de políticas 
públicas, em especial no âmbito da educação. Período em que direitos estão 

1 Acadêmica do curso de Pedagogia, URI – Campus de Santo Ângelo;
2 Doutor em Educação, docente do Departamento de Ciências Humanas no curso de Pedagogia 

e PPGEnCT – URI – Campus de Santo Ângelo.



64  Cênio Back Weyh (Org.)

sendo retirados de forma gradativa e isso se reflete em cheio na educação, 
considerando os parcos investimentos em infraestrutura, corte de verbas em 
pesquisas e extensão. O profissional fica de mãos atadas ao se deparar com 
tantos obstáculos. As políticas de educação especial, portanto, nas escolas 
também passam por sérios cortes. 

Ainda, deparamo-nos com situações em que o profissional não está 
preparado para atender os alunos ou que não dispomos do material necessário 
para aprendizagem. No caso específico o ensino do Braille na máquina e 
atividades para realizar com o aluno. Nesta perspectiva far-se-á uma breve 
retomada histórica, contextualizando a legislação da educação especial no Brasil. 

O surgimento de leis que abarcassem a situação da educação especial 
começa quando temos o olhar dos Direitos Humanos e governos que olhassem 
esses grupos de alunos, reconhecendo que os alunos com deficiências têm o 
direito de aprender como os outros alunos e nos mesmos espaços. Neste aspecto 
incluir não foi então uma iniciativa de governo, mas um projeto de sociedade. 
Estes grupos de alunos com necessidades passaram a ser atendidos no sistema 
público de ensino tendo suas especificidades respeitadas. 

Cabe ainda salientar que no Brasil, em geral, foi a partir da lei 9.394 de 
1.996 que tem como lema “a década da educação” que começa a ser inserido 
nas escolas o tema da Educação Especial. Daqui para frente serão abordados 
aspectos históricos das principais leis de inclusão até a atualidade. 

A Lei 4.024, de 1961, fundamenta o atendimento educacional as pessoas 
com deficiência que na época eram chamados de excepcionais. A Lei 5.692 de 
1971 diz que os alunos com deficiência ou atraso devem ter tratamento especial. 

Já a Constituição de 1988 garante nos artigos 205 e 206 “a Educação 
como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, 
o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho”. Não é à toa que é 
chamada de “Constituição Cidadã”. 

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), lei 8.069 de 1990, garante 
o atendimento especializado para crianças com deficiência preferencialmente na 
rede regular de ensino. 

Capítulo I - Do Direito à Vida e à Saúde 
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Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do 
adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção 
e recuperação da saúde. 

§ 1º A criança e o adolescente portadores de deficiências receberão 
atendimento especializado. [...] 

Capítulo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer 
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...] 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino; [...]

Capítulo V - Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho 

Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho 
protegido (ECA, 1990, p. 20). 

 Outra lei fundamental para se entender os rumos da educação especial 
é a Lei 9.394 de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esta Lei contêm 
um capítulo que contempla somente a Educação Especial, caracterizando a 
importância político-pedagógica e demanda do tema, referido no Cap. V – Da 
Educação Especial: 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

§ 1o Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 
especial. 

§ 2o O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular. [...]. (BRASIL, 1996, p. 53) 

 Na Lei 10.172 de 2001, Plano Nacional de Educação (PNE), o 
documento a Educação Especial na concepção de uma modalidade própria de 
educação. 

 A educação especial, como modalidade de educação escolar, terá que ser 
promovida sistematicamente nos diferentes níveis de ensino. A garantia 
de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiência 
é uma medida importante. Entre outras características dessa política, são 
importantes a flexibilidade e a diversidade, quer porque o espectro das 
necessidades especiais é variado, quer porque as realidades são bastante 
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diversificadas no País. (BRASIL, 2001, p. 60). 

 A partir destas leis mencionadas, começa a se desenhar uma série 
de resoluções, leis complementares e instrumentos que vão garantir o direito 
destas crianças na escola e regulamentar seu acesso e permanência. Assim como 
garantir profissionais adequados as suas necessidades de aprendizagem. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE, CNE/CP 
1, de 18 de fevereiro de 2002, institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação docente da educação básica. Em seu texto ela dispõe que, a formação 
docente deve-se atentar para o atendimento à diversidade, contemplando as 
especificidades dos alunos com necessidades educativas especiais. Outro fator 
que cabe ser destacado sobre a formação docente, é a Resolução do CNE/CP 1, 
de 15 de maio de 2006, que institui diretrizes curriculares nacionais para o curso 
de graduação em Pedagogia. 

O texto legal compreende a docência como uma ação educativa e 
parte do processo pedagógico. Em seu Artigo 4º, Incisos IV e V, dispõe que 
o pedagogo deve trabalhar para a promoção da aprendizagem nas diferentes 
fases do desenvolvimento humano. Reconhece as manifestações e necessidades 
físicas e cognitivas de cada aluno. Infere-se que o texto legal quando aborda as 
necessidades físicas e cognitivas do aluno, trata também dos casos onde o aluno 
necessita de atendimento educacional especializado. 

Em abril de 2013, através da Lei n° 12.796, a LDB sofreu algumas 
alterações em alguns de seus artigos garantindo a gratuidade do atendimento 
educacional especializado aos alunos com necessidades especiais, e reafirmar 
que isto ocorra na rede regular de ensino. Os textos dos Artigos 58 e 59, alteram 
a nomenclatura de “portadores de necessidades especiais” “para educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação”. 

Conforme a LDB (1996), a formação da cidadania do aluno com 
necessidades especiais é fator relevante para o indivíduo e sua inserção na 
sociedade, além de contribuir na formação de seu caráter. Neste sentido, o Estado 
não é negligente ao direito da criança à educação, garantido na Constituição 
Federal a educação é direito inerente a qualquer cidadão. 
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O decreto Lei nº 6.094, de 24 de abril de 2007, dispõe sobre a 
implementação do Plano de Metas Compromisso todos pela Educação – 
PDE. Nele, a palavra “compromisso” refere-se a união de esforços das esferas 
governamentais e sociedade civil, na busca pela melhoria na qualidade da 
educação. 

No texto do artigo 2º, inciso IX, a lei trata do atendimento educacional 
especializado, “garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades 
educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a 
inclusão educacional nas escolas públicas”. O Plano Nacional de Educação 
– PNE é um Projeto de Lei Federal que estabelece metas e diretrizes para a 
educação no país, suas ações estão previstas para execução entre 2011 e 2020. 

De acordo com o decreto presidencial 7.611, de 17 de novembro de 
2011, são objetivos do atendimento educacional especializado: 

 I – Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 
regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as 
necessidades individuais dos estudantes; 

II – Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 
regular; 

III – fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos 
que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 

IV – Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais 
níveis, etapas e modalidades de ensino. 

Em resumo, podemos definir os objetivos do Atendimento Educacional 
Especializado em 7 etapas: 

1º- Identificar as necessidades de alunos com deficiência, transtorno do 
espectro autista ou altas habilidades / superlotação. 

2º- Elaborar plano de atuação de AEE propondo serviços de 
acessibilidade ao conhecimento. 

3º- Produzir um material acessível para esse aluno 

4º- Adquirir e identificar materiais de apoio como software, recursos e 
equipamentos tecnológicos, mobiliário, recursos ópticos, dicionários e 
outros 5º- Acompanhar o uso dos materiais na sala de aula do ensino 
regular. 6º- Orientar professores do ensino regular e famílias dos alunos 
a utilizar materiais e recursos; 

7º- Promover a formação continuada para os professores do AEE e do 
ensino comum, bem como para a comunidade escolar geral. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm
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Normalmente, o Atendimento Educacional Especializado acontece no 
contra turno da escola comum que o aluno possui matrícula com o propósito de 
eliminar as barreiras para a plena participação de seu público-alvo. 

O texto do PNE foi aprovado pela Lei n° 13.005 de 25 de junho de 2014, 
evidenciando que, a participação social é de suma importância na discussão de 
investimentos e políticas públicas para a educação. Tem entre seus objetivos 
a erradicação do analfabetismo e a melhoria na infraestrutura da rede escolar 
até a valorização dos profissionais da educação. No que se refere à educação 
inclusiva, propõe em sua Meta 4 (quatro) a universalização da educação e o 
atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades especiais, 
de preferência na rede regular de ensino assegurando a inclusão dos alunos no 
sistema educacional. 

A Declaração de Salamanca, documento elaborado na Conferência 
Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, em 1994, teve 
como objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de 
políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão 
social. É muito clara quando seu texto afirma que: 

O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem 
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 minorias linguística, étnicas ou culturais 
e crianças de outros grupos ou zonas desfavoráveis ou marginalizadas. 
(1994, p. 17-18). 

 Ainda, na Declaração de Salamanca tem-se o compromisso e objetivo 
de promover uma educação para todos, isso é muito importante ressaltar. 

No caso do Brasil, a legislação garante o direito de todos à educação 
estabelecido na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
9394/96, sendo um dever do Estado e da família promovê-la. A finalidade da 
educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

Goffredo, em seu artigo “Educação: Direito de todos os brasileiros” 
(1999), destaca que o nosso atual texto constitucional (1988) consagra no Art. 
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205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, termo 
referido anteriormente. Com todos esses argumentos, 

[...] a escola deve ser definida como uma instituição social que tem por 
obrigação atender todas as crianças, sem exceção. A escola deve ser 
aberta, pluralista, democrática e de qualidade. Portanto, deve manter as 
suas portas abertas às pessoas com necessidades educativas especiais. 
(1999, p. 31). 

 Dessa forma, fica evidenciada que é função da escola essa ampla 
discussão de receber e ensinar a todas as crianças, independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais ou outras.

A vivência escolar tem demonstrado que a inclusão pode ser favorecida 
quando observam as seguintes providencias: preparação e dedicação dos 
professores; apoio especializado para os que necessitam; e a realização 
de adaptações curriculares e de acesso ao currículo, se pertinentes 
(CARVALHO, 1999, p. 52). 

 A escola é de todos independente de sua origem social, país de origem ou 
etnia. Os alunos com necessidades específicas de aprendizagem devem receber 
atendimento individualizado, de modo que possam superar suas dificuldades. 

2.1 O direito de inclusão do aluno 

Todas as crianças são capazes de aprender: esse processo é individual 
e o professor deve estar atento para as necessidades dos alunos. Crianças com 
deficiência visual e auditiva desenvolvem a linguagem e pensamento conceitual. 
Alunos com deficiência mental podem enfrentar mais dificuldade no processo 
de alfabetização, mas são capazes de desenvolver oralidade e reconhecer sinais 
gráficos. É importante valorizar a diversidade e estimular as crianças a apresentar 
seu melhor desempenho, sem fazer uso de um único nivelador. A avaliação deve 
ser feita em relação ao avanço do próprio aluno, sem usar critérios comparativos. 

O aluno com necessidades educacionais específicas é capaz de se 
desenvolver de acordo com suas limitações. A educação inclusiva, apresenta-
se como proposta revolucionária no campo educacional, visto que se propõe 
a romper com o paradigma integracionista de educação, historicamente 
constituído. 
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Diante desta realidade e considerando que a criança não consegue 
integrar-se no ambiente escolar, devido à exclusão da sociedade, a Educação 
Inclusiva está fazendo um laço entre todos os participantes da escola. 

 A sociedade e a família têm que sensibilizar sobre o direito de acesso 
dos alunos com necessidades especiais à escola regular, aprendendo 
e ensinando que todos são diferentes, especiais e únicos com direitos 
adquiridos de igualdade, pois não adianta incluir o aluno dentro da sala 
de aula e continuar discriminando fora dela (CARVALHO, 2005, p. 23). 

 A inclusão da criança com deficiência nem sempre é tranquila, pois 
muitas vezes a escola não está preparada para receber estes alunos e acabam 
tornando-os incapacitados, limitando as oportunidades e dificultando o 
aprendizado, da mesma forma ocorre quando percebem que são discriminados. 

Por isso, a educação de alunos com deficiência tem se voltado, cada 
vez mais, para chamada Educação Inclusiva. As propostas pedagógicas 
são que os alunos se desenvolvam de forma digna, sendo respeitados 
em seus potenciais e suas individualidades, de forma que eles integrem 
efetivamente o processo de ensino-aprendizagem, realizando-se assim 
transformações nas práticas pedagógicas das formas tradicionais de 
ensino. (TESSARO, 2005, p. 18).

Cada criança é esperada com muitas expectativas de realizações de 
desejos e de gratificações dos mesmos, de maneira que é inevitável a expectativa 
dos pais quando espera uma criança, cuja exigência mínima é a antecipação de 
que a criança venha com todos os atributos de normalidade que a faça capaz de 
assumir os papeis geralmente prescritos pela sociedade. 

O objetivo principal e mais importante da prática educativa é o 
desenvolvimento social e afetivo, que não pode ser alcançado sem uma 
aprendizagem social que se adquire tanto no meio familiar, como social 
e escolar. A criação de um clima familiar e afetivo adequado, repercute 
positivamente no desenvolvimento da criança se forem evitadas as 
superproduções, ansiedade e rejeição e se houver uma implicação ativa 
dos pais na sua educação. (ROSA, 2004, p. 21). 

 A participação da família e da comunidade desempenha um papel vital 
na educação e na inclusão social das crianças que tem acesso a serviços sociais, 
saúde, serviços educacionais e profissionais existentes na comunidade e a todas 
as demais oportunidades disponíveis. 
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2 Braille: um desafio complexo no ambiente da sala de aula

Aprender o Braille está muito além da capacidade de imaginação e 
vivência de quem enxerga. E antes de discorrermos sobre a aprendizagem em 
Braille e as estratégias que podem ser utilizadas é muito importante conhecer 
origem desta escrita. 

Parafraseando Rossi e Venturini em seu livro sobre “Louis Braille”, foi 
por volta de 1815 na França circulavam muitas mensagens que não poderiam 
ser lidas a qualquer momento, mas de noite. Desta forma, Charles Barbier, 
que era do Exército, inventou um processo de escrita em relevo, por pontos, 
que pudesse ser lida com os dedos, sem necessidade de luz. Chamou-se a esse 
sistema escrita noturna. 

Louis Braille estava cego desde a infância e estudava na Instituição 
Nacional dos Jovens Cegos de Paris quando conheceu a escrita 
noturna e aperfeiçoou reduzindo para seis pontos. Este novo método 
tornou-se universal sob o nome de método da escrita Braille. (ROSSI; 
VENTURINI, 1978, p. 26). 

Na leitura com o Braille são usados caracteres em relevo, em combinações 
diferentes de seis pontos, organizados em unidades de dois pontos na largura 
e três na altura. Os símbolos são trabalhados em relevo, em papel grosso, da 
esquerda para a direita, e geralmente o leitor “lê” com uma das mãos e, com a 
outra, mantém a posição vertical. 

O processo de inclusão escolar dos alunos com algum tipo de deficiência 
é um caminho a ser percorrido. Embora seja modismo falar em inclusão, é um 
desafio para professores e alunos, tanto professores regentes ou auxiliares, alunos 
com deficiência e os colegas da turma. É muito comum algum desconforto com 
relação a este ‘diferente’ que está sendo incluído em sala de aula. 

Segundo Diniz (2007, p. 8), “há quem considere que um corpo cego é algo 
trágico, mas há quem considere que essa é uma entre várias possibilidades para 
existência humana”. No entanto, a Educação Inclusiva considera a deficiência 
de um indivíduo como mais uma das muitas características diferentes que os 
alunos podem ter, respeitando essa diferença e encontrar formas adequadas para 
transmitir o conhecimento e avaliar o aproveitamento de cada aluno. 
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A partir de 1990, a Educação Especial é reconhecida como uma 
modalidade de ensino que deve ser oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino. A política de Educação Especial vigente no Brasil preconiza 
a educação regular como direito de todos e indica que os sistemas de ensino 
são responsáveis pelo “acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à 
comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização 
das diferenças, de forma a atender às necessidades educacionais de todos os 
estudantes”. (BRASIL, 2008, p. 13). 

Ainda, conforme a legislação, o aluno cego, assim como os demais 
alunos com deficiência, deve estar matriculado em salas de aula comuns do 
ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Segundo Masini (2004, p. 30), “a escola passou a aceitar a criança com 
deficiência em seu quadro discente, sem, contudo, cuidar apropriadamente da 
formação de professores, permanecendo estes sem preparo para lidar com a 
criança diferente”. 

Se considerarmos as políticas de inclusão incorporadas pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), verifica-se que está previsto no 
artigo 59, parágrafo III, a formação adequada de professores, “em nível médio 
ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino 
regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns”. 

Se os professores não estão preparados para receber alunos cegos 
em suas salas de aula comuns, acrescenta-se a isso o fato de que na 
modernidade a visão passa a ser considerada o principal órgão do 
conhecimento, deixando todos os outros órgãos em segundo plano. 
(NOVAES, 2009, p. 29). 

 Fica claro que o aluno cego não tem assegurados seus direitos à educação 
escolar, já que o acesso destes aos conhecimentos é claramente negligenciado. 

Segundo Rodrigues, é desafio das escolas regulares em relação ao 
ensino do aluno cego o bom funcionamento do Atendimento Educacional 
Especializado. O AEE é oferecido preferencialmente em salas de recursos 
multifuncionais, por professor especializado, no turno inverso do ensino regular. 

O desafio é enorme. O AEE tem muitas responsabilidades, como 
o ensino de Libras, Braille, de tecnologias assistivas e comunicação 
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alternativa. Na verdade, o maior desafio da Educação Inclusiva está 
no Atendimento Educacional Especializado. Se todo aluno que possui 
necessidades educacionais especiais tiver acesso a um atendimento 
educacional especializado de sucesso irá inegavelmente progredir em 

seu aprendizado. (RODRIGUES, 2018, p. 40).

O trabalho pedagógico do professor é baseado na visão e audição. 
Dificilmente um professor planeja pensando em outras formas de construção 
do conhecimento, pois até outras deficiências podem usar a visão. 

A cegueira impede o acesso direto à palavra escrita, restringe a mobilidade 
independente em ambientes não familiares, limita a percepção direta, 
pela pessoa, de seu meio distante, assim como de objetos excessivamente 
grandes para serem aprendidos facilmente, e priva o indivíduo de 
importantes pistas sociais. (PALHARES, 2000, p. 95). 

 A deficiência visual limita as experiências de mundo o que pode 
prejudicar a compreensão das relações espaciais, temporais e a aquisição de 
conceitos necessários ao processo de alfabetização. 

 No entanto, a criança cega não participa dessas mesmas condições, 
pois tem maiores dificuldades de compreender e organizar o seu meio, 
o que requer estimulação permanente para que possa progredir em 
todas as suas potencialidades. É necessário lembrar que a perda visual 
severa, geralmente implica em atrasos maiores no desenvolvimento, na 
interação, apreensão, exploração e domínio do meio físico. A deficiência 
visual limita algumas experiências responsáveis pela decodificação 
e interpretação do mundo, o que pode prejudicar a compreensão das 
relações espaciais, temporais e a aquisição de conceitos necessários ao 
processo de alfabetização. (GUTJAHR, 2016, p. 9). 

 Isso só ocorre se o aluno estiver motivado para aprender e gostar 
das coisas que está fazendo, que consiga trabalhar com outras pessoas e 
individualmente desempenhar tarefas por período de tempo crescente, tentar 
novas experiências. 

Esse aluno, muito provavelmente, só terá acesso ao Braille na 
escola, no processo de aquisição da leitura e da escrita deve-se pensar no seu 
desenvolvimento integral, com a utilização de técnicas e recursos fundamentais 
ao sucesso e eficácia do processo de aprendizagem da leitura e escrita, através 
do Sistema Braille. 

Na produção Braille, o que se busca é uma leitura fluente, com 



74  Cênio Back Weyh (Org.)

compreensão e uma escrita precisa. No entanto, o aluno cego não tem 
pistas visuais, como desenhos, para ajudá-lo no reconhecimento de uma 
palavra e tampouco pode reconhecer, de imediato, uma palavra específica 
incluída numa oração, pois a “ponta do dedo não substitui o olho”, além 
de ter um alcance muito limitado em comparação com o campo visual. 
Desse modo, o aluno cego pode reconhecer apenas um símbolo de cada 
vez, fazendo com que a leitura do braille nos primeiros estágios se baseia, 
em grande parte, no método alfabético, silábico e fonético. Isso significa 
que o manuseio dos recursos materiais específicos para a escrita (reglete, 
punção e/ou máquina de escrita Braille) exigirão destreza, harmonia e 
sincronização de movimentos. (GUTJAHR, 2016, p. 10). 

 Desta forma, os fundamentos essenciais para a escrita do Sistema 
Braille constituem-se nas habilidades motoras, pois é a partir de uma série de 
movimentos motores amplos que levará ao desenvolvimento das habilidades 
motoras finas, dando ao aluno a possibilidade de analisar detalhes, adquirir 
flexibilidade de punho e destreza nos dedos. 

O domínio dos movimentos é de suma importância, pois, com eles, 
o aluno começa a escrever e reconhecer os símbolos Braille. É pelo tato que 
os cegos poderão desenvolver a capacidade de organizar, transferir e abstrair 
conceitos. Assim sendo, o professor precisa explorar o maior volume possível 
de objetos, procurando identificá-los, classificá-los, para que a criança possa 
entender o uso e a forma destes objetos. 

O professor precisa prestar atenção às necessidades do aluno, pois, são 
elas que definirão o momento de se iniciar esse ensino. Assim como em qualquer 
criança, tudo interfere na aprendizagem deste aluno, mas, a organização espaço-
temporal, o esquema corporal, o vocabulário da idade e a maturidade da criança 
são as características mais peculiares. 

O Sistema Braille apresenta particularidades que indicam que o processo 
sintético tem sido o mais fácil e rápido para a alfabetização. No entanto, 
o professor pode fazer sua opção conforme as condições que ele 
julgar mais eficientes, ou seja, o fonético, o silábico ou o alfabético. 
(GUTJAHR, 2016, p. 12). 

O professor quando ensina o aluno cego deve optar pela metodologia 
que melhor vai atingir está criança. Com letras e sons, ou palavras e até adotando 
livros didáticos do material disponível e adaptando para os seus alunos. É o 
professor que dá significado a aprendizagem, pois, há muitas crianças que 
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devido a vários fatores não conseguem aprender o braille. Isso pode ocorrer por 
alfabetização ou até por alguma outra deficiência associada a cegueira. 

2.1 Relação professor e aluno: empatia na aprendizagem

Ao ser alfabetizado o aluno cego não tem essas vivências do dia a dia 
ou se tem são muito limitadas. O professor deste aluno deverá além de ensinar 
ter uma boa tolerância com as frustrações desta criança e estar ao seu lado 
superando esses entraves do cotidiano. Estar em sala de aula vai auxiliar um 
aprendizado mútuo e constante de todos.

As vivências em sala de aula tornam-se, assim, experiências inclusivas 
para todos os alunos. Essas experiências com alunos com deficiência 
visual são facilitadas pelos trabalhos em grupo, onde todos têm 
oportunidade de exercitar suas habilidades. Dessa forma, a sala de aula, 
como ambiente prazeroso e facilitador de interações sociais, oportuniza 
o desenvolvimento de amizades e favorece novas aprendizagens para 
o grupo. Esse convívio contribui para a compreensão de que existem 
pessoas de todos os tipos e que as diferenças trazem oportunidades de 
crescimento para todos. (ESCOBAR, 2016, p. 15). 

Quando os professores e os alunos mantêm um bom relacionamento 
em sala de aula, o aprendizado se torna mais eficiente e passa a existir um maior 
engajamento de ambas as partes. Durante o momento de aprendizagem, todas 
as partes envolvidas trocam experiências, informações e conhecimentos. Sendo 
assim, a dinâmica flui melhor quando se mantém uma relação positiva, o que 
também contribui para se manter a motivação em sala. 

Acreditamos que o profissional da educação precisa ter consciência dos 
objetivos a serem alcançados no processo educativo, visto que a intencionalidade 
na perspectiva transformadora motiva o professor a desenvolver um trabalho 
significativo e estimulante para si mesmo e para o público que atende. 

O professor de Braille precisa acreditar na sua capacidade de criar e inovar, 
de recriar ou renovar e, a partir das suas experiências, buscar conhecimentos que 
possam embasar o seu trabalho, dando-lhe o respaldo necessário. Essa tarefa de 
unir conhecimento à sua prática, no dia a dia, somente ele poderá fazer. 

A empatia do professor com relação a criação será fundamental, para criar 
um ambiente de aprendizado agradável, bem como a aproximação da criança. É 

https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-educacao-e-motivacao-em-sala/
https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-educacao-e-motivacao-em-sala/
https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-educacao-e-motivacao-em-sala/
https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-educacao-e-motivacao-em-sala/
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possível afirmar que a interação entre professor e aluno são fundamentais para 
o êxito da criança, isso também vale para a Educação Especial. 

Ter empatia além de interação é encorajar a criança a buscar o novo, 
novas sensações, objetos, autonomia com situações cotidianas para videntes e 
que para alunos cegos são desafiantes como por exemplo, locomover-se pela 
escola sozinho, ir ao banheiro sozinho e assim por diante. 

Considerações finais

A inclusão nas escolas é um processo, uma construção cotidiana. 
Ao longo deste trabalho se observou todo o processo de construção das leis 
que fundamentam a prática da escola, a criação da Educação Especial como 
modalidade de ensino e o Atendimento Educacional Especializado (AEE), bem 
como a inclusão dos alunos com deficiência. 

Para avançar neste processo precisamos desenvolver reflexões sobre 
as nossas práticas, rediscutindo e renovando-as continuamente. Ainda, assim 
há escolas que excluem aqueles que estão fora dos padrões e das expectativas 
determinadas. 

O educador que estiver em sala de aula com alunos que tem deficiência 
deverá ter empatia e não rotular seus alunos. Já é hora de pararmos de debater 
sobre a relevância dos programas de educação especial e começar a agir no 
sentido de oferecer uma sala de aula mais integrada e dando às crianças um 
espaço adicional para aprender e avançar em seu próprio ritmo. 

Podemos afirmar que é sempre possível aprender e ter autonomia. Saber 
movimentar-se em seu espaço cotidiano é uma grande vitória para quem já tinha 
um rótulo de não aprendizagem. 

Quando buscamos a temática para esta pesquisa, uma das hipóteses era 
comprovar a falta de preparo dos professores do Atendimento Educacional 
Especializado. Esta hipótese se comprova, pois, as crianças tem a garantia 
de professor e acesso, mas os profissionais estão longe de ter a qualificação 
necessária. Um bom profissional precisa estar sempre buscando sua formação 
continuada e não esperar pela Instituição. 
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Ainda temos um longo caminho a percorrer na Educação Especial. 
Temos um longo caminho para implementarmos as Diretrizes e Planos de 
Educação. Por ora lutamos para não retroceder a garantia de Direitos já 
conquistados. 
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A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COMO INSTRUMENTO 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Letiane Menezes Hasse Cargnelutti1

Amilcar Guidolim Vitor2

Introdução

O presente artigo busca investigar e analisar a educação patrimonial 
como um instrumento de ensino e aprendizagem para os alunos dos anos iniciais 
do ensino fundamental. Busca também problematizar a educação patrimonial 
como uma possibilidade de ensinar história, geografia ou outras áreas afins, 
como uma ferramenta importante no processo educacional e que ainda precisa 
de pesquisas e, especialmente, cursos de formação para que os profissionais da 
educação compreendam as possibilidades e estratégias de desenvolverem este 
tipo de metodologia como um instrumento de alfabetização cultural. 

Atualmente a educação patrimonial é uma metodologia de ensino que 
oferece múltiplas possibilidades no processo de ensino e aprendizagem. Sendo 
assim, é essencial levarmos o patrimônio para as salas de aula ou os alunos até 
o patrimônio, mostrando que esse assunto não fica restrito ao espaço escolar, 
aumentando assim o interesse dos alunos.

Dessa forma, no texto abordaremos o conceito de educação patrimonial, 
além de problematizá-la como um instrumento de alfabetização cultural. 
Também iremos expor as contribuições do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN) para a educação patrimonial, assim como para a 
capacitação e formação dos professores para projetos de educação patrimonial.

1 Acadêmica do 8º semestre do curso de Pedagogia – URI – Câmpus de Santo Ângelo.
2 Mestre em Patrimônio Histórico, orientador e docente do Departamento de Ciências Humanas 

- URI – Câmpus de Santo Ângelo; docente de escola pública municipal em Santo Ângelo. .
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1 Educação patrimonial como instrumento de alfabetização cultural.

A educação patrimonial é um instrumento de alfabetização cultural 
(HORTA, 1999, p. 40), onde é possível mostrar um jeito diferente para os alunos 
aprenderem mais sobre a história, a memória e a cultura da sua cidade, além de 
ser um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado 
no patrimônio cultural, no qual significa tomar os objetos e expressões do 
patrimônio cultural como ponto de partida para a atividade pedagógica. Maria 
de Lourdes Parreiras Horta conceitua:

[...] a educação patrimonial é instrumento de “alfabetização cultural”, 
a qual possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 
levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória 
histórico-temporal em que está inserido (HORTA, 1999, p.40). 

Para Horta (1999, p. 4) a educação patrimonial é vista, “como fonte 
primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo”. Sendo assim, 
torna-se um instrumento no processo de reencontro do indivíduo consigo 
mesmo, através da revalorização e reconquista de sua cultura e identidade, 
percebendo assim o que acontece ao seu redor, percebendo seu contexto 
cultural como um todo e transformando-se em principal agente de preservação.

Ainda de acordo com Horta (1999, p. 4), “o conhecimento crítico e 
a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio são fatores 
indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim como 
no fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania”.

A educação patrimonial como uma ferramenta de ensino útil para os 
educadores proporciona atividades lúdicas que extrapolam os muros da escola 
e da sala de aula. Ela permite trabalhar diretamente com as expressões do 
patrimônio que existem nas cidades. Através do processo de (re)conhecimento 
do passado, de recordações que ela proporciona, podemos trabalhar a educação 
patrimonial com os alunos, e a melhor forma de efetivar esse processo é através 
da alfabetização cultural, promovendo atividades lúdicas, que despertem maior 
interesse e curiosidade dos alunos sobre a cultura e a história de sua cidade, 
comunidade ou de si próprio.

O termo educação patrimonial começou a ser utilizada no Brasil nos 
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anos 1980 a partir da realização do I Seminário sobre o Uso Educacional de 
Museus e Monumentos, no Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, 
em 1983. De acordo com o Guia Básico de Educação Patrimonial, Horta, 
Grumberg e Monteiro dizem que a educação patrimonial consiste,

[...] em um processo permanente e sistemático, centrado no Patrimônio 
Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 
individual e coletivo, cuja metodologia se aplica a qualquer evidência 
material ou manifestação cultural, seja um objeto ou conjunto de bens, 
um monumento ou um sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem 
natural, um parque ou uma área de proteção ambiental, um centro 
histórico urbano ou uma comunidade de área rural, uma manifestação 
popular de caráter folclórico ou ritual, um processo de produção 
industrial ou artesanal, tecnologias e saberes populares, e qualquer outra 
expressão resultante da relação entre indivíduos e seu meio ambiente 
(HORTA et al, 1999, p. 6). 

A educação patrimonial é interpretada também como um fator de 
mediação. Segundo Vigotsky em “Pensamento e Linguagem” (1998), “a ação do 
homem têm efeitos que mudam o mundo e efeitos exercidos sobre o próprio 
homem: é por meio dos elementos e do processo de mediação que ocorre o 
desenvolvimento da cognição”. Assim, os diferentes contextos culturais em que 
as pessoas vivem são, também, contextos educativos que formam e moldam os 
jeitos de ser e estar no mundo. 

Nesses aspectos cria-se um fortalecimento da identidade e da cidadania 
de cada indivíduo no seu grupo social e no local ao qual está inserido. Dessa 
forma o conhecimento crítico, a apropriação consciente e valorização são 
fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável. 

A educação patrimonial permite aos indivíduos realizarem uma leitura 
do mundo que o cerca, uma compreensão maior do universo sociocultural no 
qual ele está inserido. Através da educação patrimonial, o processo de ensino e 
aprendizagem pode ir muito além do ambiente escolar, principalmente porque 
leva os alunos até os espaços onde o passado e as expressões do patrimônio 
cultural se fazem presente, levando-os a conhecer e reconhecer sua importância. 
Essa educação pode ir a toda comunidade onde o indivíduo está inserido, nas 
empresas, grupos religiosos e demais instituições. A educação patrimonial pode 
chegar às pessoas ao mesmo tempo em que as pessoas podem ir de encontro 
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ao patrimônio. 

O grande propósito da educação patrimonial é a sensibilização e 
o despertar de uma consciência crítica e de responsabilidade para com a 
preservação do patrimônio e a percepção da relação entre esse com sua 
identidade cultural. Assim, ao colocarmos este instrumento em ação, estamos 
buscando uma “alfabetização cultural” que capacite o educando a compreender 
sua identidade cultural e a se reconhecer, de forma consciente, em seus valores 
próprios, em sua memória pessoal e coletiva. 

Dessa forma, a educação patrimonial torna-se um processo constante 
de ensino e aprendizagem que tem por objetivo e foco o patrimônio e suas 
múltiplas expressões e possibilidades. Através de ações voltadas à preservação, 
compreensão e valorização do patrimônio cultural, a educação patrimonial 
torna-se um veículo de aproximação, conhecimento, integração, e aprendizagem 
entre as pessoas, com o objetivo de fazer com que os mesmos (re)conheçam e 
valorizem as heranças culturais que fazem parte da comunidade em que estão 
inseridos, proporcionando aos mesmos uma melhor compreensão na (re)
construção de sua identidade cultural.

É muito importante, principalmente nos dias de hoje, que as crianças, 
jovens e adultos sejam alfabetizadas culturalmente sobre o passado de sua 
família, de sua cidade, especialmente as crianças que estão na era digital e 
possuem pouco contato com o passado de sua família e especialmente de sua 
cidade. Muitas destas crianças nem sabem o nome de seus bisavós, o que faziam, 
como era a vida no tempo deles. 

Essa é uma forma de patrimônio imaterial que precisa ser reconhecida na 
medida em que só se preserva aquilo que se conhece. Esse tipo de alfabetização 
cultural pode ser feito pela própria família no momento em que se mostram 
fotos antigas, quando fazem a receita da vovó que só ela sabia fazer, quando 
lembram e colocam aquele tempero segredo de família que é passado de geração 
em geração. Muitas vezes as pessoas acionam o passado, mas não percebem 
que nesse processo estão produzindo educação patrimonial e, nesse sentido, 
a escola pode despertar ainda mais esse interesse com atividades em que os 
alunos envolvem a família recuperando e representando um passado que pode 



  85Expressões Monográficas: Educação Libertadora

ser comum a todos.

O princípio básico da educação patrimonial consiste na experiência 
direta e nas relações das pessoas com os fenômenos culturais, num processo 
contínuo de descoberta (IPHAN, 1999, s.p.). Estas descobertas são muito 
importantes e fundamentais para a construção das identidades. Enquanto isso 
o objeto de “alfabetização cultural”, se apresenta como podendo ser a única 
alternativa de preservação e disseminação das especificidades históricas, ou seja, 
a divulgação das mesmas e das práticas culturais.

2 Contribuições do IPHAN para a Educação Patrimonial

Desde a sua criação o IPHAN manifestou através de documentos a 
importância de ações educativas como estratégias de proteção e preservação 
do patrimônio. Essa instituição dedica uma área da sua atuação para a educação 
patrimonial através de artigos, livros, dicas de conteúdos para as escolas e 
também através de ações concretas. Conforme o portal do IPHAN, 

[...] educação patrimonial como os processos educativos formais e 
não-formais que têm como foco o patrimônio cultural apropriado 
socialmente como recurso para a compreensão sócio histórica das 
referências culturais em todas as suas manifestações, com o objetivo de 
colaborar para o seu reconhecimento, valorização e preservação.3

O dirigente do IPHAN até 1967, Rodrigo Melo Franco de Andrade, 
apontou em artigos e discursos, a importância da educação na preservação 
do patrimônio cultural, com foco no reconhecimento e valorização. Em 
depoimentos prestados nos últimos anos de sua gestão, ele declarava:

Em verdade, só há um meio eficaz, de assegurar a defesa permanente do 
patrimônio de arte e história do país: é o da educação popular. Ter-se-á 
de organizar e manter uma campanha ingente visando a fazer o povo 
brasileiro compenetrar-se do valor inestimável dos monumentos que 
ficaram do passado (MINISTÉRIO DA CULTURA, 1987, p. 64 apud 
OLIVEIRA, 2011, p. 32)4. 

3 INSTITUTO do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Estrutura e Organograma. 
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/. Acesso em: 20 abr. 2019.

4 INSTITUTO do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ministério da Cultura. Disponível 
em: http://portal.iphan.gov.br/. Acesso em: 24 abr. 2019.
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Dessa forma o IPHAN buscaimplementar uma postura educativa 
em todas as suas ações institucionais à espera de que cada vez mais suas 
representações estejam espalhadas por todo o território nacional em busca de 
uma construção de diálogo e de uma sociedade de políticas de identificação, 
reconhecimento, proteção e valorização do patrimônio cultural (IPHAN, 2014, 
s.p). É o IPHAN que possui uma interessante definição de educação patrimonial: 

Toda vez que as pessoas se reúnem para construir e dividir novos 
conhecimentos investigam pra conhecer melhor, entender e 
transformar a realidade que nos cerca, estamos falando de uma ação 
educativa. Quando fazemos tudo isso levando em conta alguma coisa 
que tenha relação com nosso patrimônio cultural, então estamos 
falando de Educação Patrimonial! O patrimônio cultural é o conjunto 
de manifestações, realizações e representações de um povo, de uma 
comunidade. Ele está presente em todos os lugares e atividades: nas ruas, 
em nossas casas, em nossas danças e músicas, nas artes, nos museus e 
escolas, igrejas e praças. Nos nossos modos de fazer, criar e trabalhar. 
Nos livros que escrevemos, na poesia que declamamos, nas brincadeiras 
que organizamos, nos cultos que professamos. Ele faz parte de nosso 
cotidiano e estabelece as identidades que determinam os valores que 
defendemos. É ele que nos faz ser o que somos (IPHAN, 2013, s. p). 

Nesse sentido, podemos fazer uma ação educativa a qualquer momento, 
com qualquer pessoa, não necessariamente professor/aluno dentro de uma sala 
de aula. Sempre que nos remetemos ao passado, e isso pode ser algo pessoal 
ligado ao lado familiar ou a algum acontecimento de nossa cidade, estamos 
falando em educação patrimonial, estamos falando em patrimônio, seja material 
ou imaterial, a fim de recordarmos da nossa cultura e preservá-la seja ela como 
for ou qual for, pois a cultura está presente em todos os lugares e muitas vezes 
materializada nas expressões do patrimônio.

3 Formação de professores para os projetos de educação patrimonial 
nas escolas

O trabalho com a educação patrimonial tanto em sala de aula quanto fora 
se apresenta como uma possibilidade de ensino e aprendizagem. Porém, muitas 
vezes, os professores preferem adotar apenas o que está nos livros didáticos, 
deixando assim as aulas muitas vezes cansativas e os alunos desinteressados 
pela disciplina, especialmente de História. O livro didático é um instrumento 
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de ensino e aprendizagem, porém, podem-se utilizar outros métodos no qual os 
alunos terão melhor compreensão, podendo esse ser através de música, figuras, 
objetos, viagens, entre outros.

 Muitos professores não percebem que a educação patrimonial apresenta 
uma grande oportunidade de aproximar o aluno da cultura e do patrimônio que 
o cercam. Há com isso a necessidade de atividades de formação de professores 
para o trabalho com educação patrimonial, para que haja melhor compreensão 
por parte do educador, entender que as figuras, por exemplo, que estão utilizando 
em sala de aula, não são apenas figuras e sim instrumentos de alfabetização.

Geralmente, devido à falta de formação dos professores em relação ao 
estudo da educação patrimonial, acabam fazendo com que não se tenha esse tipo 
de planejamento para as aulas, tendo-se assim aulas menos produtivas, sendo que 
o planejamento é essencial em todos os momentos, não só para a sala de aula, 
mas para qualquer atividade, seja no pátio da escola ou para viagens de estudo, 
com o objetivo de tornar esse momento mais interessante e produtivo. Nesse 
contexto, é de suma importância que as secretarias de educação invistam em 
projetos de formação de professores para a educação patrimonial como forma 
de estudo, aperfeiçoamento e estímulo para que os profissionais da educação 
trabalhem essa metodologia e a insiram em seus planejamentos.

Dessa forma, é fundamental ter aulas que despertem a atenção e 
curiosidade dos alunos, como por exemplo, mostrar sobre a cidade de Santo 
Ângelo, seus pontos turísticos e expressões de patrimônios. Através de um livro 
o aluno terá um olhar, mas presenciando e vivenciando os locais, sua visão e 
entendimento será outra, fazendo com que o educando tenha um conhecimento 
maior de onde está inserido, sabendo o contexto do seu entorno e sua relação 
com o mundo. 

Porém, muitas vezes os professores acham essas estratégias e 
metodologias desnecessárias, cansativas, apontando a falta de tempo para sair 
da escola e preferindo ficar na sala de aula. Entretanto, uma prática educativa 
que preza a produção do conhecimento não pode ser refém do tempo. Esse 
planejamento não pode tornar-se uma barreira, pelo contrário, deve ser algo 
prazeroso e que traga muitas contribuições para os alunos, pois é a partir do 
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planejamento que as aulas serão mais produtivas e significativas, tanto para o 
professor, quanto para o aluno.

Na contemporaneidade, com o aumento significativo da tecnologia, os 
professores e até mesmo os pais não podem deixar de despertar o interesse e 
a curiosidade dos alunos e de seus filhos pelas questões locais, os quais muitas 
vezes desconhecem a importância da memória local. Isso é um indicativo de que 
os professores devem estar mais focados no preparo de suas aulas. Se isto advém 
da omissão docente, há de se ressalvar aparticipação das unidades formadoras.

O espaço da sala de aula é um espaço de produção de conhecimento, 
onde o professor é o mediador e deve respeitar e valorizar seu aluno. Esta 
valorização inclui os saberes produzidos ou incorporados pelos alunos. Para 
Libâneo (2004, p. 89): 

O processo de ensino abrange a assimilação e conhecimentos, mas 
inclui outras tarefas. Para assegurar a assimilação ativa, o professor deve 
antecipar os objetivos de ensino, explicar a matéria, puxar dos alunos 
conhecimentos que já dominam, estimulá-los no desejo de conhecer a 
matéria nova.

Dessa forma, o professor vai ser o mediador entre o conhecimento 
novo e o existente. E essa mediação deve ser clara, objetiva e que desperte a 
curiosidade do aluno. No caso da educação patrimonial, despertar o interesse 
pela valorização e preservação do patrimônio.

As escolas devem investir mais em cursos de formação para professores 
por áreas, a fim de maior entendimento das mesmas. Uma alternativa para 
diminuir esta carência e falta de interesse em trabalhar a educação patrimonial 
pode ser viabilizada através de cursos de extensão, oficinas ou seminários que 
esclareçam e discutam a educação patrimonial.

 O que se ensina é basicamente uma história quase sempre vitoriosa e 
que exalta o nome de alguns privilegiados, datas, entre outros, desconsiderando 
o viés coletivo e local. É preciso que o aluno tenha uma visão diferenciada em 
relação à disciplina de História. Ele deve ter mais claro as questões locais, a cultura 
na qual está inserido, muito mais do que decorar datas por exemplo. Não que 
essas sejam menos importantes, mas o aluno deve produzir o reconhecimento 
de si mesmo, dos outros e do patrimônio histórico/cultural. Para realizar esta 
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operação é necessário que o professor esteja munido de conhecimento tanto em 
nível mundial, nacional como local, e as questões locais muitas vezes são as que 
menos se conhecem, porque não são devidamente valorizadas.

O patrimônio cultural pode assumir através da educação um significado 
coletivo e compartilhado entre os alunos sobre as questões da história da sua 
cidade, por exemplo. Para isso a escola tem um papel importante neste processo, 
já que depois da família, é ela quem favorece o desenvolvimento de cidadania, 
respeito, valorização, capaz de desencadear uma relação de pertencimento com 
a cultura local.

Há uma grande importância dos professores compreenderem a 
educação patrimonial e as mesmas serem trabalhadas em cursos de formação 
para serem aplicadas em sala de aula. Um ponto positivo nesse processo está 
no fato de favorecer uma leitura do passado, uma releitura do presente e um 
redirecionamento do futuro, criando assim, representações sobre fatos, culturas, 
lugares e obras que influenciam a maior compreensão da própria história 
(SILVEIRA; BONATO, 2008, s.p.).

 Dessa forma, os professores devem estar em constante formação 
e os institutos que trabalham a educação patrimonial devem oferecer mais 
oportunidades e incentivos para os professores, principalmente nos cursos de 
formação, afim de que levem essa cultura para a sala de aula, e saiam da mesma 
em busca de maior conhecimento e entendimento sobre o patrimônio, história e 
cultura de sua cidade, comunidade ou local onde está inserido. 

A educação patrimonial além de ser um instrumento de alfabetização 
cultural para se trabalhar em sala de aula e demais espaços, é um instrumento 
de ensino e aprendizagem para crianças/alunos com algum tipo de deficiência, 
como por exemplo, síndrome de Down, autismo, entre outros, no qual através 
do lúdico essa criança possui uma compreensão maior do que está aprendendo, 
do que está ao seu redor. 

Crianças com necessidades específicas aprendem mais e melhor através 
de imagens e objetos, algo que possam tocar, ver, sentir e, nesse processo, 
a educação patrimonial proporciona essa experiência, esse momento de 
aprendizagem no qual por meio do planejamento, os professores podem utilizar 
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não apenas na disciplina de História, mas em todas as disciplinas dependendo 
da necessidade do aluno.

Conclusão

Uma boa educação começa desde muito cedo, onde a criança tem o 
direito de ir para escola, e lá deve existir um espaço de qualidade, com profissionais 
habilitados, capazes de atender suas necessidades, saber compreender os 
questionamentos, interesses e curiosidades das crianças. 

Dessa forma, os professores devem estar em constante formação 
profissional sempre em busca de metodologias que melhorem e facilitem o 
processo de ensino e aprendizagem. Destaco a importância da construção de 
cartilhas e outras ações que sirvam de suporte para escolas e professores se 
apropriarem mais e desenvolverem projetos de educação patrimonial. Também 
destaco que toda cidade possui potencialidades em suas expressões materiais e 
imateriais do patrimônio, tendo assim diversos materiais que darão suporte para 
a construção de cartilhas, projetos que atenderá as necessidades dos alunos e 
fará o entendimento sobre a educação patrimonial mais significativo.

Através da pesquisa realizada verifiquei que a educação patrimonial, 
além de ser um instrumento de alfabetização cultural capaz de promover um 
maior conhecimento com o aluno, ao se trabalhar de forma lúdica, pode ser 
trabalhado em qualquer espaço tanto escolar quanto não-escolar.

O aluno tem um valor inexplicável, ele questiona, argumenta, aprende 
e ensina, e esse valor deve ser cada vez mais reconhecido pela sociedade e pela 
escola, especialmente pelos professores. Os mesmos devem acompanhar o 
crescimento dos alunos e os avanços que vem se desenvolvendo ao longo dos 
anos. Nesse contexto, na era da internet e da informação em tempo real em 
que vivemos, muitos alunos acabam não se detendo muito aos livros didáticos, 
preferindo o acesso a aparelhos tecnológicos mais dinâmicos. Assim, a educação 
patrimonial permite que aprendizado ocorra de forma diferenciada, lúdica, 
onde o aluno se mostra mais envolvido e interagindo com os espaços onde as 
expressões do patrimônio estão inseridas.

Dessa forma, concluo que foi de grande valia pesquisar sobre a 
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educação patrimonial e a importância do patrimônio para melhor valorização 
e preservação de suas expressões, entendendo que ela é um instrumento de 
alfabetização cultural, e que muito se aprende utilizando a aplicando a ludicidade. 
Muito se aprende visitando os lugares ou mesmo realizando atividades através 
de jogos e gincanas. Sendo assim, agreguei ao meu conhecimento adquirido 
durante o curso de pedagogia uma experiência rica e significativa para meu 
futuro como professora.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA 
DA INCLUSÃO E A UTILIZAÇÂO DA LIBRAS NO 
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Introdução

A investigação aborda as políticas públicas que garantem a cidadania aos 
surdos, e também, a formação acadêmica, atuação do professor e a importância 
dos cursos de qualificação para o trabalho com alunos surdos. 

Dessa forma, essa pesquisa surgiu da necessidade de conhecer mais 
sobre a Língua Brasileira de sinais-Libras, assim como, sua importância na 
formação de professores. Com o desenvolvimento desse trabalho, busca-se 
acrescentar conhecimentos no processo de formação acadêmica, e compreender 
a importância desta língua para os surdos em seu processo comunicativo, além 
de entender os aspectos relacionados ao processo de inclusão desses alunos em 
sala de aula. 

 Vivemos em um mundo de diversidades, e neste existem pessoas com 
diferentes deficiências, como por exemplo a auditiva, a qual necessita da Libras 
para a sua comunicação nos diferentes contextos, como se divertir, estudar, 
trabalhar e para a interação com os outros, sendo a Libras o meio de expressão 
e comunicação dos surdos, da mesma maneira que entre surdos e os ouvintes. 

A Libras é reconhecida como a segunda Língua oficial do Brasil, por 
meio da lei nº 10436/2002, e pelo decreto 5626/2005, que ao longo de sua 
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redação descreve aspectos e informações sobre a Libras. Dessa forma, verifica-
se a necessidade e a importância que os professores tenham conhecimento 
ou formação na área de Libras para comunicar-se com estudantes surdos, e 
oportunizar condições para inclusão dos alunos surdos em sala de aula, e a 
utilização de metodologias de acordo com as especificidades linguísticas desses 
sujeitos.

1 A escola, a formaçâo de professores e a inclusâo

1.1 Atuação dos professores e a inclusão escolar

A escola tem um papel muito importante no contexto de formação dos 
sujeitos, sendo um espaço de reflexões, discussões, trocas de conhecimentos, 
assim como o fortalecimento das relações, evidenciando o respeito entre todos 
os sujeitos. De acordo com Cordiolli (2011, p. 23):

As instituições de ensino são ambientes de diferentes sujeitos que 
interagem entre si, como: as autoridades educacionais especificamente 
designadas para essas funções, os funcionários de órgãos públicos 
educacionais, os profissionais da educação, os gestores escolares, os 
familiares dos estudantes, os estudantes, a comunidade, os egressos das 
escolas e os movimentos sociais em defesa da educação. As convivências 
desses sujeitos nas instituições escolares provocam diversos tipos de 
interação, que afetam diretamente o rumo das escolas e da educação 
ofertada.

Assim, o professor nesse contexto escolar e inclusivo, necessita 
reconhecer-se como o verdadeiro mediador do conhecimento, trabalhando com 
responsabilidade e competência junto aos estudantes incluídos, levando-se em 
consideração as especificidades de cada sujeito. Conforme Freire (2008, p. 5):

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 aceites 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 apropriarem as competências que lhes permitam exercer o 
seu direito de cidadania, através de uma educação de qualidade, que foi 
talhada tendo em conta as suas necessidades, interesses e características.
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A partir disso, o professor com sua formação deve resgatar a sua 
capacidade de atuação em qualquer situação escolar, sendo mediadores e 
construtores de conhecimento na sala de aula, sendo importante a participação em 
cursos e formações continuadas, com vistas a buscar novas práticas e estratégias 
de ensino para alunos incluídos, especificamente os surdos, possibilitando assim 
um atendimento com mais qualidade. Mantoan (2006, p. 68) ressalta:

Sua formação deve possibilitar-lhes a disseminação de conhecimentos 
sobre pessoas com necessidades educacionais especiais, pela elaboração 
de referenciais teórico-práticos sobre a aprendizagem e o ensino 
dessa população e pela construção de referenciais de ação político-
administrativa com vistas a, de fato, garantir educação para todos.

Dessa forma, a formação acadêmica e as formações continuadas, visam 
garantir uma educação para todos envolvidos nesse processo, por meio da 
prática e de diferentes cursos na área da educação, é possível desenvolver um 
trabalho com eficiência junto aos estudantes surdos. Para Mantoan (2006, p. 69):

As mudanças a serem implantadas devem ser assumidas como parte 
da responsabilidade tanto da sociedade civil quanto dos representantes 
do poder público, pois se, por um lado, garantir educação de qualidade 
para todos implica somar atuações de várias instâncias, setores e 
agentes sociais, por outro, seus resultados poderão ser desfrutados por 
todos, já que a educação escolar pode propiciar meios que possibilitem 
transformações na busca da melhoria da qualidade de vida da população.

Essas transformações são de relevância e necessitam ser aceitas por 
todos, com responsabilidade e respeito, para assim garantir uma educação 
inclusiva, e uma sociedade igualitária, faz-se necessário pensar aspectos sobre 
a educação.

Assim, a educação inclusiva leva em consideração e as diferenças 
individuais de cada sujeito, propiciando que ambos possam desenvolver suas 
habilidades de modo significativo, dentro dos espaços escolares e também 
nos diferentes contextos, para que suas dificuldades possam ser superadas a 
cada dia, possibilitando dessa maneira espaços coletivos para construção de 
aprendizagens. De acordo com Mantoan (2003, p. 36):

A inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino escolar específicas 
para esta ou aquela deficiência e/ ou dificuldade de aprender. Os alunos 
aprendem nos seus limites e se o ensino for, de fato, de boa qualidade, o 
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professor levará em conta esses limites e explorará convenientemente as 
possibilidades de cada um.

Para criar e desenvolver um projeto, em que a prática inclusiva seja de 
fato efetivada, é necessário recriar o paradigma educacional. Nesse contexto, a 
escola que percebe e valoriza as diferenças dos alunos, desenvolve projetos de 
inclusão escolar e um ensino que difere-se no atendimento as individualidades 
dos sujeitos com deficiências, em especial, a auditiva.

 Com isso, a escola inclusiva se destaca em um ensino de qualidade 
por formar os sujeitos, conseguindo aproximar os alunos entre si, ter contato 
com as famílias e sociedade na construção do projeto escolar, além de que se 
tem um ensino de qualidade quando a educação se relaciona com solidariedade, 
colaboração e compartilhamento do processo educativo com todos que estão 
inseridos na escola e com aqueles que não estão, ou seja, a comunidade. Segundo 
Mantoan (2003, p. 33), a escola precisa:

Recriar o modelo educativo escolar, tendo como eixo o ensino para 
todos; Reorganizar pedagogicamente as escolas, abrindo espaços para 
que a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito 
crítico sejam exercitados nas escolas, por professores, administradores, 
funcionários e alunos, porque são habilidades mínimas para o exercício 
da verdadeira cidadania; Garantir aos alunos tempo e liberdade para 
aprender, bem como um ensino que não segrega e que reprova a 
repetência; Formar, aprimorar continuamente e valorizar o professor, 
para que tenha condições e estímulo para ensinar a turma toda, sem 
exclusões e exceções.

As escolas regulares de ensino, demandam de algumas mudanças e 
ajustes, referentes com a proposta de inclusão, assim como em suas metodologias 
e estratégias, também são necessárias algumas adaptações no currículo e no 
planejamento dos professores de modo a atender a todos de forma igualitária, 
fazendo com que os alunos incluídos, possam sentir-se parte desse contexto, 
podendo assim participar efetivamente desse processo.

1.2 Formação acadêmica dos professores e o processo comunicativo da Libras

Para uma qualificação mais ampla dos professores em relação ao 
conhecimento da Libras, é importante a inserção dessa disciplina na graduação, 
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sendo uma forma de melhorar a inclusão dos surdos nas escolas regulares, 
assim como propiciar uma efetiva comunicação entre os estudantes surdos e os 
docentes. 

Segundo Stainback (1999, p. 25), “as feições da escola em tempos de 
grandes transformações sociais estão mudando, e os professores precisam 
adquirir novas habilidades para trabalharem com o aluno”. 

Sendo assim, a função do professor que têm um aluno surdo incluído 
em sala de aula é de mudanças no fazer docente e, em parceria com o intérprete 
de língua de sinais, buscar estratégias, metodologias, métodos e habilidades 
essenciais para atender a esses sujeitos, que necessitam de um olhar diferenciado 
por parte de professor em meio ao processo de ensino-aprendizagem, e as 
caraterísticas da língua.

De acordo com o pensamento da autora e pedagoga Mantoan (2006, p. 
57), “quando se trata da formação de um profissional que, para além do domínio 
de habilidades exigidas para o exercício profissional no ensino comum, deverá 
ter qualificação para concretizar o “especial da educação”.

O professor que percebe o aluno surdo como uma pessoa de direitos, 
busca desenvolver aulas que atendam as peculiaridades linguísticas desses 
sujeitos, de modo a desenvolver sua aprendizagem e autonomia, exercendo sua 
cidadania em equidade com os demais. Como afirma Quadros (1997, p. 108), “as 
pessoas que sejam responsáveis por esse trabalho sejam competentes na Libras e 
tenham desenvoltura para lidar com a criança e com seus pais”.

2 A Libras na formação dos professores no Curso de Pedagogia 

2.1 Aspectos legais da Libras e a comunicação dos surdos

Os surdos estão sendo incluídos em escolas regulares, de acordo com as 
legislações vigentes, em que todos os sujeitos têm direito ao acesso à educação 
nos diferentes níveis. A Libras é reconhecida como a segunda língua oficial do 
Brasil, por meio de legislações específicas. Conforme exposto na Constituição 
Federal de 1988, em seu Art. 205:
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p. 124).

A lei 10.436 reconhece a Língua Brasileira de Sinais, como forma de 
comunicação das comunidades surdas do Brasil. Com a oficialização dessa lei, 
foram estabelecidos parâmetros, sendo promulgada em abril de 2002 (Lei nº 
10.436, de 24 abril de 2002) a qual diz: Artigo 1° - “É reconhecida como meio 
legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais- Libras e outros 
recursos de expressão a ela associados”. E ainda traz em seu parágrafo único: 

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais-Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema 
linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002, s/p).

Na lei 10.436/02 consta também, que deve ser garantido por empresas 
e poder público, o apoio do uso e divulgação da Libras como meio de 
comunicação entre os surdos. Além disso, está inserido nessa lei, o dever de 
assegurar o atendimento e tratamento correto aos surdos. Para regulamentar 
esta lei, foi criado em 22 de dezembro de 2005, o decreto nº 5626/05. Conforme 
esse decreto, em seu Art. 2º: 

Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por 
ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso 
da Língua Brasileira de Sinais-Libras (BRASIL, 2005, p. 1).

O surdo para se comunicar efetivamente, necessita da Língua Brasileira 
de Sinais, que foi “reconhecida como meio legal de comunicação e expressão 
dos surdos” a partir da Lei nº 10.436, de 2002, mas apenas a partir do Decreto 
nº 5.626 de 2005, que a lei foi regulamentada, a qual é considerada L1(Primeira 
Língua) dos surdos. 

Nesse sentido, há necessidade de profissionais devidamente capacitados 
e habilitados para trabalhar com a Libras. Crianças surdas, que frequentam a 
educação regular e não contam com profissionais qualificados e condições 
corretas de inclusão, apresentam um desempenho menor daquelas que possuem 
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especialistas na área, pois, a criança por meio da interação, estabelece vínculos 
linguísticos necessários para seu desenvolvimento. Dessa forma, é de extrema 
importância que professores no decorrer do processo de formação acadêmica 
tenham a disciplina de Libras e os conceitos relacionados a aprendizagem das 
crianças surdas. De acordo com Campbell:

[...] a criança surda fica em desvantagem em relação ás demais, pois ela 
não recebe a mesma quantidade de estímulos... O que prejudica a sua 
perfeita formação de conceitos, e sua aprendizagem é mais lenta. O 
professor, por meio de uma didática bem aplicada, poderá ajudá-la, de 
maneira objetiva, a formar conceitos (CAMPBELL, 2016, p. 99).

A Libras para os surdos, é o meio de comunicação entre os sujeitos 
da comunidade surda e também, para com as pessoas ouvintes. Os surdos, 
necessitam interagir com a sociedade em diferentes contextos, como buscar 
informações, se locomover, comunicar-se em ambientes sociais ou escolares, em 
que os surdos e ouvintes frequentam. Dessa maneira, é imprescindível que os 
ouvintes conheçam a Libras, para poder se comunicar com os surdos. Segundo 
Quadros:

Tais línguas são naturais internamente e externamente, pois, refletem a 
capacidade psicobiológica humana para a linguagem e porque surgiram 
da mesma forma que as línguas orais, da necessidade específica e natural 
dos seres humanos de usarem um sistema linguístico para expressarem 
ideias, sentimentos e ações. As línguas de sinais são sistemas linguísticos 
que passaram de geração em geração de pessoas surdas. São línguas que 
não se derivaram das línguas orais, mas fluíram de uma necessidade 
natural de comunicação entre pessoas que não utilizam o canal 
auditivo oral, mas o canal espaço-visual como modalidade linguística 
(QUADROS, 1997, p. 47).

O que distingue a Libras das outras línguas é a sua modalidade viso-
espacial, a qual leva, muitas vezes, as pessoas cogitarem que os sinais são 
desenhos ou mímicas no ar do referente que simboliza. A Libras, é a língua 
utilizada pelas comunidades surdas do Brasil para a comunicação. Conforme 
Quadros:

As línguas de sinais apresentam-se numa modalidade diferente das 
línguas orais; são línguas espaço-visuais, ou seja, a realização dessas 
línguas não é estabelecida através dos canais oral-auditivo, mas através 
da visão e da utilização do espaço (QUADROS, 1997, p. 46).
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É importante o respeito pela língua e o modo de se expressar das 
pessoas surdas, para assim, haver um melhor desenvolvimento no processo de 
ensino-aprendizagem, bem como os aspectos linguísticos específicos da Libras 
devem ser considerados no contexto escolar, de modo a garantir que os surdos 
logrem êxito em sua aprendizagem. 

Segundo Luchesi (2003, p. 16), “fator fundamental não só para a 
constituição da identidade surda e o desenvolvimento cognitivo, como também 
para a comunicação, a interação e o ajustamento social”. Utilizar a Libras em 
ambientes educacionais e metodologias adequadas durante as aulas, possibilita a 
comunicação entre os estudantes, propicia aspectos importantes em relação ao 
desenvolvimento da aprendizagem dos conteúdos e da língua.

Estimular a criança surda, a aprender a língua de sinais desde pequena é 
fundamental, pois, ela estará internalizando os sinais que aprendeu no decorrer 
das interações realizadas com surdos fluentes, sendo importante para o seu 
desenvolvimento e aprendizagem. 

Aprender Libras desencadeia no aluno surdo mais facilidade e 
naturalidade para expor e expressar seus sentimentos, desejos, necessidades, 
medos, a interagir com a sociedade e a desenvolver a linguagem. Com o auxílio 
de um intérprete de Libras em sala de aula, o aluno pode entender e compreender 
com mais facilidade os conteúdos ministrados pelos professores, tendo em vista 
as especificidades linguísticas envolvidas nesse processo.

2.2 Disciplina de Libras na grade curricular no Ensino Superior 

A lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, dispõe sobre a Língua Brasileira 
de Sinais- Libras, sendo reconhecida como segunda língua oficial do Brasil. O 
decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamentou essa lei. Em seu 
Capítulo II, o decreto trata da Inclusão da Libras como disciplina curricular. 
Artigo 3º no Inciso 1º e 2º afirma que: 

§ 1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, 
o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de 
Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados cursos de 
formação de professores e profissionais da educação para o exercício do 
magistério. § 2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa 
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nos cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de 
um ano da publicação deste Decreto (BRASI, 2005, s/p).

Esse Decreto traz contribuições importantes para a formação de 
professores nos cursos de licenciatura, em que a Libras é inserida como 
disciplina curricular obrigatória, de modo que os futuros professores tenham os 
conhecimentos referentes a essa língua e as suas especificidades.

Assim, é essencial o cumprimento da lei que assegura a Libras como 
disciplina curricular obrigatória no ensino superior na área de Educação, de 
modo que os futuros professores possam compreender as diferenças linguísticas 
dos sujeitos surdos, garantindo assim um trabalho significativo com esses alunos.

Para uma boa formação aos futuros professores, é importante que 
fique claro que o surdo para seu desenvolvimento escolar necessita da Libras 
para seu processo comunicativo, e é essencial que o educador reconheça as 
potencialidades do estudante. Conforme ressalta Skliar (1998, p. 26):

Potencialidade como direito a aquisição e desenvolvimento da língua 
de sinais como primeira língua; potencialidade de identificação das 
crianças surdas com seus pares e com os adultos surdos; potencialidade 
do desenvolvimento de estruturas e funções cognitivas visuais; 
potencialidade para uma vida comunitária e de desenvolvimento de 
processos culturais específicos; e, por último, a potencialidade de 
participação dos surdos no debate linguístico, educacional, escolar, de 
cidadania. 

Essas potencialidades podem ser desenvolvidas tanto pelo 
comprometimento dos professores, coordenação pedagógica, pais, quanto pelo 
cumprimento da legislação. Sendo assim, a propagação da Libras resultará em 
reflexão sobre a prática de inclusão dos alunos surdos.

Considerações finais

O ato de educar é uma ação que acompanha o homem desde o passado. 
Através da educação, valores morais, culturais e conhecimentos construídos são 
passados de geração em geração. Dessa forma, o homem vai desenvolvendo 
sua capacidade de entender o mundo, compreendendo as desigualdades, as 
injustiças, o bem e o mal. A educação humaniza o homem e, por consequência, 
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transforma a sociedade. Visa à formação do homem integral ao crescimento de 
capacidades, mudanças da sociedade, tornando-o sujeito de sua própria história 
e não objeto dela, com isso, a educação é um direito de todos e para todos, 
independentemente de crença, cor, classe social ou deficiência auditiva, sendo 
amparado por lei.

 O surdo para se comunicar efetivamente, necessita da Libras, que foi 
“reconhecida como meio legal de comunicação e expressão dos surdos” a partir 
da Lei nº 10.436, de 2002, mas apenas a partir do Decreto nº 5.626 de 2005, que 
a lei foi regulamentada, a qual é a primeira língua dos surdos.

Por fim, notou-se que se faz de tudo para atender de maneira adequada 
os alunos surdos, mas ainda há escassez de pessoas que estão ligadas e engajadas 
no processo de formação educacional dos surdos, tendo em vista a carência de 
profissionais devidamente habilitados nessa área. 

Evidencia-se que o ensino da Libras deve ser ampliado, pois o 
conhecimento dessa língua, na atuação do Pedagogo é essencial, em que ao 
concluir a graduação, os professores precisam estar preparados e habilitados 
para um atendimento educacional variado, e vale ressaltar, que o professor deve 
estar sempre em busca de conhecimento para cada dia melhorar suas estratégias 
com esses alunos, e ter um ambiente escolar acolhedor e receptível para todos 
os seus educandos.
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL E SUAS 
REPERCUSSÕES NA ESCOLARIZAÇÃO

Karina Polanczyk Podgorski1

 Marli Lourdes Bellinaso Johann2

Introdução

 A educação e, por extensão, o ensino, um dos principais elementos na 
vida do ser humano, constitui-se a partir de diversos elementos que enriquecem 
ainda mais o aprendizado de cada aluno, como a psicologia do desenvolvimento 
que está presente em todos os momentos da educação. A psicologia do 
desenvolvimento estuda o desenvolvimento dos alunos envolvendo diferentes 
aspectos.

É necessário que os profissionais de educação tenham conhecimentos 
sobre o desenvolvimento infantil, tanto das suas fases, como outros aspectos 
que influenciam, como também ajudam na aprendizagem. Já que o ser humano 
está em constantemente desenvolvimento, desde que nasce até a vida adulta. 
Neste processo de desenvolvimento, as crianças passam grande parte do seu 
tempo dentro de uma sala de aula, ocorrendo assim diferentes evoluções no 
desenvolvimento. Por isso mesmo, os profissionais de educação, neste caso, os 
professores devem ter conhecimentos, tanto para saber o que está acontecendo 
como também auxiliá-los e ajudá-los neste processo tão importante, no qual 
passam despercebido, muitas vezes, pelos professores.

 Por isso, é necessário na formação de professores terem uma 
boa orientação, bem como terem conhecimentos de diferentes áreas e, 
principalmente, do desenvolvimento humano, tão importante dentro da área 
da educação. Portanto, o desenvolvimento infantil influencia constantemente 

1 Acadêmica do 8º semestre do curso de Pedagogia – URI – Campus de Santo Ângelo
2 Orientadora, Especialista em Educação, docente do Departamento de Ciências Humanas – URI 

– Campus de Santo Ângelo.
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na formação do pedagogo, pois auxilia a todo momento durante a construção 
do conhecimento dos alunos que passam, muitas vezes, despercebidos pelos 
profissionais da educação.

1 A importância do estudo do desenvolvimento infantil na formação 
do pedagogo

Sabe-se da grande importância que a educação tem no nosso dia a dia 
e notamos como a psicologia do desenvolvimento está presente no contexto 
escolar, ajudando e orientando em aspectos importantes para a evolução 
humana e, principalmente, para aprendizagem de cada criança que é o que move 
a sociedade.

Portanto, a psicologia do desenvolvimento exerce uma grande influência 
na formação dos professores, por promover mudanças na qualidade de ensino que 
é proporcionada, pois ela se faz necessária através dos conhecimentos teórico-
práticos. Conforme Vygotsky afirma em sua teoria aprendizagem, o processo de 
apresendizagem se dá também por meio das trocas de conhecimentos entre as 
pessoas e do processo de interação e mediação.

Muitas vezes, os professores não percebem ou não possuem a devida 
consciência sobre a importância da psicologia do desenvolvimento infantil na 
prática educativa, principalmente porque as crianças passam a maior parte do 
tempo nas escolas ou creches e, com isso, passam por diferentes processos 
nestes momentos. Para Lima (2006, p. 48):

Inicialmente esses processos só podem funcionar durante a interação 
das crianças com os adultos. Como disse Vigotsky, os processos são 
Inter psíquicos, isto é, eles são partilhados entre pessoas. Os adultos, 
nesse estágio, são agentes externos servindo de mediadores do contato 
da criança com o mundo.

Entende-se que durante toda a nossa vida estamos em constante 
desenvolvimento e tudo o que acontece nestes períodos reflete futuramente 
nas características humanas que teremos. Porém, uma significativa parte das 
pessoas não tem conhecimento sobre estas circunstâncias e de como atitudes 
ou métodos dos pais ou professores podem influir estas questões para o aluno. 
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Neste sentido, o estudo da psicologia do desenvolvimento é importante 
para a formação do pedagogo, pois permite compreender as características de 
cada faixa etária da criança, em seus aspectos físico-motor, intelectual, afetivo-
emocional e social desde do nascimento a vida adulta. É na Educação Infantil 
que estes aspectos estão mais nítidos e devem ser administrados de forma 
correta, pois futuramente podem ocasionar consequências negativas. Conforme 
afirma Silva e Nascimento (2003, p. 110). 

[...] os estudos referentes aos procedimentos de desenvolvimento e de 
aprendizagem de crianças, adolescentes, adultos e idosos resultantes de 
suas interações educativas e autoeducativas, propiciando ao educador 
conhecimento e compreensão das bases psicológicas dos processos.

Por isso, é importante o professor conhecer e ter uma formação 
sólida sobre o tema, tendo em vista o conhecimento das fases que regem o 
processo que as crianças passam propicia um modo diferente de conhecerem 
a si mesma e o mundo. Piaget e Freud, cada um a sua maneira, destacam como 
o desenvolvimento ocorre e o que fazer para contribuir no desenvolvimento 
normal. Daí a importância do professor ter um olhar observador para perceber 
o que está acontecendo com seu aluno, no contexto escolar e que, muitas vezes, 
passam despercebidas. 

Para Freud, há cinco fases no desenvolvimento, sendo importante o 
conhecimento e compreensão tanto para os pais como para a formação de 
professores. A partir das fases do desenvolvimento é possível compreender 
melhor o aluno e conhece-lo, para saber de que maneira mediar o conhecimento, 
o que ratifica a importância que a psicologia tem de contribuição no 
desenvolvimento das crianças. Segundo Netto e Costa (2017, p. 217):

[...] a Psicologia se constitui num ramo de conhecimento definido, 
através de um objeto de estudo delimitado em que busca compreender 
os processos mentais, os sentimentos, a razão, o inconsciente, as 
atividades psíquicas e o comportamento humano e animal.

Além das fases que regem o desenvolvimento, os aspectos moral, 
cognitivo e emocional também influenciam o processo de aprendizagem, pois 
interferem no desenvolvimento de toda criança e, por isso, é necessário na 
formação de professores, ter conhecimento sobre estes assuntos. A partir destes 
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aspectos percebe-se como está se constituindo essa criança, se ela possui algum 
problema ou dificuldades, para assim poder ajudar.

Além disso, outros fatores influenciam o desenvolvimento humano 
como a hereditariedade, o crescimento orgânico, a maturação neurológica, o 
meio que e a influência no ambiente em que vive. Portanto, estas informações 
são necessárias para que o professor possa auxiliar neste processo, pois se 
tornarão estratégias necessárias na aprendizagem das crianças.

 Tudo começa desde a transmissão de informações genéticas através 
da reprodução que é a hereditariedade sendo responsável pelos aspectos de 
formação do corpo, do tipo de comportamento e principalmente da função dos 
órgãos. Além disso, “aspectos genéticos da inteligência, no entanto, ela pode 
desenvolver-se aquém ou além do seu potencial, dependendo das condições do 
meio que encontra” (NEVES, s.d.).

 Já o crescimento orgânico é responsável pela mudança do organismo 
que sofre influências ambientais como também de maturação. Desta forma 
entra a maturação neurológica que é a evolução do sistema neurológico onde 
influencia em determinados padrões de comportamentos. Como exemplo, 
encontra-se o processo de alfabetização que depende dessa maturação, que para 
segurar o lápis e manejá-lo, é necessário um desenvolvimento neurológico que a 
criança de 2 ou 3 anos ainda não tem (NEVES, s.d.).

 Então, os fatores destacados acima são influenciados principalmente a 
partir do meio e da convivência que temos, e isso pode se tornar uma ferramenta 
de auxílio para o professor, sendo é um ponto de partida de como o docente 
pode iniciar a aprendizagem, com conceitos que eles já conhecem.

 Além disso, estes elementos do desenvolvimento têm grandes 
influencias no comportamento das crianças, o que pode significar que 
quando não orientados de maneira correta, podem causar problemas, como 
no desenvolvimento da maturação podendo assim acarretar dificuldades de 
aprendizagens. 

Então, a partir da observação em sala de aula e muito diálogo é possível 
saber a causa, ou motivos decorrentes aos comportamentos das crianças. 
Quando o professor tem noções pelo menos básicas do desenvolvimento ele 
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consegue em troca auxiliar na aprendizagem dos alunos, além de se tornar um 
facilitador da aprendizagem.

Desta forma, a educação tem que partir de um pressuposto dos 
conhecimentos adquiridos na casa dos alunos, pois aproxima mais o aluno junto 
do professor, além de se tornar mais prazerosa a aprendizagem, desta forma 
facilitando, assim este processo. Como afirma Roseli (2011, n.p.),

Para Piaget (1924), a mediação é a ação da criança que inicialmente é 
uma ação física ou motora e depois é mental, logo, a cada nova ação a 
criança vai construir um equilíbrio e depois desconstruir para construir 
um outro novamente, ou seja, a cada ação inicia-se um novo processo 
de construção de conhecimento partindo do conhecimento prévio e a 
construção de novas hipóteses. 

Além disso, os alunos têm que dispor de condições necessárias e 
preparatórias para a construção dos novos conhecimentos, como também 
recursos para colocar em prática, para dar continuidade no seu saber. 

Para que o profissional da educação consiga mediar todos esses 
conhecimentos é imprescindível que faça uso de métodos em conformidade 
com a maturidade e idade da criança, respeitando seu tempo seus limites e tendo 
um olhar observador, para que a transformação possa ocorrer e, assim, mudar o 
futuro dos educandos tanto dentro como fora da sala de aula. Segundo Kullok 
(2002, p. 5), 

O aspecto afetividade influi no processo de aprendizagem e o facilita, 
pois nos momentos informais, os alunos aproximam-se do professor, 
trocando ideias e experiências várias, expressando opiniões e criando 
situações para, posteriormente, serem utilizadas em sala de aula.

Toda prática educativa exige uma teoria que constitua e oriente, pois 
a educação decorre de um conjunto de conhecimentos e saberes práticos e 
teóricos e cabe ao educador a apropriação como a construção dessas exigências. 
Não adianta o professor conhecer a teoria e não saber desenvolver a prática, 
pois desta forma não conseguira aprimorar os assuntos que tratará.

No campo pedagógico, entende-se que a teoria vai trazer a base 
do conhecimento e na prática através das observações que irá se perceber a 
teoria acontecendo, desenvolvendo-se de diferentes formas nas crianças. “Na 
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verdade, a formação do professor não depende somente do conteúdo formal 
das universidades, mas também das experiências de vida como aprendizados 
informais” (SILVA; NASCIMENTO. 2003, p. 112).

Assim, é necessário o professor na sua formação ter a visão dos 
dois aspectos para poder percebê-los e assim futuramente poder ajudar, 
principalmente nesta era digital, na qual, muitas vezes, as crianças têm bastante 
problemas emocionais por não receberem todo acompanhamento necessário. 

A psicologia da aprendizagem poderá contribuir na compreensão das 
razões do aluno se comportar de determinado modo, quais são suas reações e 
emoções de diversos comportamentos e, tudo isso, a prática nos proporcionará 
mais amplamente. 

Pode-se utilizar diferentes métodos saindo do método padrão, como 
sentar em círculo com as crianças onde todos possam se enxergar e dialogar, são 
pequenas coisas como estás, que fazem a diferença na educação, pois são trocas 
de experiências onde tanto o aluno como o professor aprendem, possibilitando 
ao educador também consegue observar melhor o seu educando. 

Neste processo, a observação se apresenta como um dos aspectos mais 
importantes dentro do desenvolvimento das crianças que envolve a relação 
entre alunos e professores e vice-versa. Em outras palavras, por meio de uma 
boa relação pode-se aproximar mais do aluno e perceber o que está sua volta e 
ajudá-lo neste processo de desenvolvimento, bem como em sua aprendizagem. 

O papel da psicologia e da educação para a formação dos professores 
é de proporcionar aos alunos o desenvolvimento de suas potencialidades, para 
assim fazer com que as crianças assumam a condição de cidadão consciente 
de seus direitos e responsabilidades dentro da sociedade. Cunha (1997, p. 66) 
concebe que:

[...] os papeis escolares estão definidos idelogicamente também na 
sociedade, identificados como classe dominante, passando pelas formas 
de produção e distribuição do conhecimento. Os professores vivem 
num ambiente complexo onde participam de múltiplas interações sociais 
no seu dia-a-dia. 

Além disso, a psicologia do desenvolvimento traz aspectos de como 
proporcionar métodos eficazes de ensino, pois ela traz o que acontece com a 
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criança quando utilizamos de outros métodos e de como e porque as crianças 
aprendem melhor e se divertem utilizando-se do lúdico. Como afirma Unyleya 
(2018, s.p.),

Já foi entendido, por exemplo, que a dinâmica em sala de aula, bem 
como os jogos e brincadeiras voltadas para a educação são capazes de 
fazer com que os alunos (sobretudo crianças) absorvam o conteúdo 
ensinado de uma maneira divertida, porém saudável e eficaz.

Desta forma, a psicologia ajudará também na saúde mental dos alunos, 
fazendo com que os professores tenham o domínio deste conhecimento para 
estarem aptos a reconhecer o que está acontecendo com o aluno, como também 
estará preparado para lidar com situações ou conflitos que encontrará dentro da 
sala de aula. 

Ainda, atualmente o bullying está presente na sala de aula por diversas 
razões, principalmente pela cor e pela diversidade cultural. Os professores se 
deparam também com questões éticas, brigas, entre outras situações. 

No qual não e só o professor que aprenderá a lidar com estes conflitos, 
pois ele ajudará na orientação de seus alunos a saberem como a lidar diante 
destas situações, que causam além de stress, ansiedade, desanimo, tristeza e 
em alguns casos a depressão, então é essencial o professor ter esse domínio da 
psicologia e saber os aspectos básicos para poder ajudar os alunos.

A psicologia possibilita a exploração da nossa mente, como também 
fazer a análise de nossos comportamentos para perceber o que pode nos 
motivar, além disso ajudar a auxiliar as crianças que passam pelas etapas do 
desenvolvimento principalmente a lidar com os conflitos inerentes ao mesmo 
o que ajudará a restabelecer o equilíbrio emocional. São os aspectos biológicos, 
cognitivos, morais e sociais que movem o ser humano, desde do nascimento. 

E como as crianças entram cedo nas creches, o professor será 
responsável por perceber estas questões e auxiliar os alunos como também os 
pais a entender e a resolver estas questões, ou problemas, conflitos norteadores 
da vida do ser humano. 

Então, a psicologia do desenvolvimento na formação dos professores 
tem como principal função de orientar a prática docente, pois a partir dos 
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estudos sobre o desenvolvimento bem como na aprendizagem, abre caminhos 
para inúmeras possibilidades de como planejar uma aula significativa ao aluno. 
Conforme afirmam Silva e Almeida (2003, p. 113),

[...] ainda, a função de fazer com que os professores desenvolvam 
uma perspectiva técnica e prática da própria atuação, para então 
saber responder aos questionamentos: quais os tipos de problemas 
ou necessidades dos alunos? Como os fatores pessoais afetam o 
autoconceito e o rendimento escolar? Quais os conhecimentos prévios 
dos alunos? Até que ponto a sala de aula é semelhante e diferente?

A partir destes questionamentos o professor vai fazer a análise da 
turma de seu rendimento, e se sua prática está sendo satisfatória, se o aluno 
está conseguindo refletir e achar soluções como também se está desenvolvendo 
sua criatividade, através disso o professor deve ajudar a orientar seus alunos 
a lidar com diversas situações que encontra. Desta forma a psicologia do 
desenvolvimento vai,

[...] oferecer subsídios para a formação docente no sentido de contribuir 
para a articulação teoria versus prática, buscando compreender o que 
ocorre nas escolas, problematizando sobre quem é o aluno e o que 
ocorre em seu cotidiano. (SILVA; ALMEIDA, 2003, p. 113).

Neste sentido, a psicologia da aprendizagem é norteadora na formação 
dos professores por auxiliar tanto os alunos como também a eles mesmos. 
Por isso, a psicologia da aprendizagem constitui-se como necessária para a 
formação dos professores, uma vez que aponta diversos rumos de como ajudar 
na construção de uma boa educação.

Conclusão

Portanto, o presente texto teve por objetivo discutir a importância da 
psicologia do desenvolvimento no âmbito educacional e as formas de influência na 
aprendizagem, destacando o quanto é importante o professor ter conhecimento 
sobre a psicologia da aprendizagem. A partir destes conhecimentos o professor 
consegue planejar, adequando com a maturidade e realidade da turma, pois isso 
deriva da observação, da troca de diálogo, da interação entre professor e aluno 
e vice-versa.
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O texto procurou apontar aspectos que ajudam um futuro profissional 
na sua prática docente, como também o situar ao que pode acontecer dentro 
destas fases do desenvolvimento, bem como auxiliar a lidar com estas situações, 
e conflitos encontrados dentro da sala de aula. Portanto, trata-se de uma 
temática de grande valia para a formação de professores e também para os 
pais, pois constitui-se de modo amplo e necessário no contexto escolar e que 
passa, muitas vezes, despercebido pelos profissionais ou, inclusive, não recebe a 
devida importância na construção da aprendizagem, bem como no processo de 
interação dos alunos.
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EDUCAÇÃO E SAÚDE: UNINDO SABERES NO 
ÂMBITO ESCOLAR

Deisy Oliveira Nascimento1

Heloisa Helena Appel Mazo2

Introdução

O estudo, resultado da monografia de conclusão do curso de Pedagogia, 
objetivou refletir sobre como os profissionais da educação podem contribuir 
para a promoção da saúde dos educandos, assim como discute o que o pedagogo 
necessita saber sobre a saúde da criança, e como a escola pode atuar nesse 
contexto. 

Nessa direção, sinaliza a necessidade da integração de saberes entre os 
profissionais da saúde e os educadores buscando conscientizar a comunidade 
escolar sobre a necessidade de ações preventivas para a manutenção da saúde. 
Com isso, as funções curativas farão parte de situações mais complexas que 
demandam saberes médicos específicos. 

A mudança do paradigma curativo para o preventivo requer um diálogo 
mais aproximado entre os cursos de formação de professores e profissionais da 
saúde, fato que permitirá a conscientização da interdependência das áreas para a 
melhoria de vida da população brasileira. 

1 A saúde do escolar no Brasil

A saúde e a educação passaram por diferentes fases. Durante o Brasil 
Colonial a preocupação era apenas com as doenças pestilenciais3, como exemplo 

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões-URI, campus de Santo Ângelo 8° semestre. deisynascimento845@gmail.com

2 Docente do Curso de Pedagogia - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões-URI. heloisam@san.uri.br

3 Relativo a peste ou a pestilência. Scottini, (2009, p.254).
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a cólera e a varíola, logo após as doenças em massa como a tuberculose, doenças 
as quais desencadearam um primeiro cuidado, o saneamento. (FERRIANI, 
1997)

Com a chegada dos escravos, a abertura dos portos e principalmente 
com vinda da corte portuguesa, um grande número de enfermidades chegou 
ao Brasil, o que gerou uma calamidade pública. Com o aparecimento da 
febre amarela no Brasil o governo imperial decidiu tomar medidas e assumir 
a responsabilidade, dando início as primeiras medidas e serviços públicos de 
higienização.

A preocupação com a saúde das crianças começou em 1911, com o 
projeto Francisco Sodré, o qual defendia que para a criança aprender precisava 
muito mais do que um local limpo, precisava de um cuidado com sua saúde. 
Entretanto, seus esforços foram em vão, pois o ensino era elitista e não valorizava 
medidas que auxiliassem os alunos pobres. 

Essa realidade mudou com o início da Escola Nova, a qual tinha como 
objetivo preparar os alunos para a vida social. Entretanto, a lógica do capitalismo 
tomou conta da escola e os princípios defendidos pelo movimento escolanovista 
foram esquecidos, ficando a escola responsável pela formação de mão de obra 
para as grandes indústrias, ficando a saúde do escolar em segundo plano.

Em 1961, houve a elaboração da primeira lei de diretrizes e bases 
n°4024/61, 4entretanto essa legislação não trazia nada a respeito da necessidade 
de a escola trabalhar essa questão, ficando a saúde no Brasil na perspectiva de 
ações curativistas. Essa realidade começa a tomar contornos diferentes em 
1971, com a Lei no 5.6925, a qual traz formaliza no currículo escolar a temática 
da saúde, sob a designação genérica de Programas de Saúde, dentre os quais 

4 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 
DF: MEC/SEF, 1997. 

 BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o Ensino Médio: 
linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006.

5 Brasil. Ministério da Educação e Cultura. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa diretrizes 
e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 ago. 1971. Seção 1.
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estratégia da Saúde da Família- ESFs6. O programa saúde na escola PSE7 e A 
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PENSE8. 

2 A escola enquanto espaço de promoção em saúde

A escola possui um papel de grande relevância social, cabe-lhe promover 
a formação intelectual, moral, ética, social do cidadão. Conforme Libâneo 
(2008, p.30), “A escola é vista como um espaço educativo, uma comunidade 
de aprendizagem construída pelos seus componentes, em um lugar em que 
os profissionais podem decidir sobre seu trabalho e aprender mais sobre sua 
profissão”. 

Nessa direção, a partir da década de 80 importantes políticas públicas 
instituídas, dentre os quais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 
9e os Parâmetros Curriculares Nacionais, no qual a saúde é um tema um tema 

6 Criado em 1994, primeiramente como um programa, a Estratégia de Saúde das Famílias teve 
seu foco na atenção básica, que é o atendimento primário ao qual todo o cidadão tem direito 
garantido pela Constituição Federal de 1988. O Programa Saúde da Família foi implantado 
no Brasil pelo Ministério da Saúde em 1994. É conhecido hoje como “Estratégia de Saúde da 
Família”. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Políticas de Saúde. A implantação da Unidade 
de Saúde da Família: caderno 1. Brasília (DF): Departamento de Atenção Básica; 2000.

7 Instituído em 2007, pelo decreto presidencial n° 6.286 em nível de Brasil, envolvendo os 
Ministérios da Saúde e da Educação. Balizados pela lei maior da escola, a equipe de saúde irá 
trabalhar em parceria com os professores para pôr em prática as ações conjuntamente, ou seja, 
quando for tratando do tema saúde, automaticamente a equipe deve convidada a participar 
ativamente das atividades propostas. Os principais pontos abordados no programa são: vacinas, 
alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil, combate ao Aedes aegypti, a saúde 
ocular, a saúde auditiva, sinais de agravos de doenças, prevenção de drogas lícitas e ilícitas, 
atividades físicas e lazer, promoção da cultura da paz, cidadania e direitos humanos, prevenção 
de DST, AIDS, orientação sexual e reprodutiva. CAVALCANTI, Patrícia Barreto; LUCENA, 
Carla Mousinho Ferreira; LUCENA, Pablo Leonid Carneiro. Programa Saúde na Escola: 
interpelações sobre ações de educação e saúde no Brasil. Textos & Contextos, Porto Alegre, v. 
14, n. 2, p. 387-402, 2015.

8  Desde o ano de 2009 esse programa vem sendo realizado, em especial com adolescentes, 
objetivando saber as reais condições de vida do educando e prevenir possíveis doenças crônicas 
futuras, analisando os fatores de risco e de proteção ao qual o educando está exposto. A PENSE 
é uma pesquisa realizada com escolares adolescentes, desde 2009, em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com o apoio do Ministério da Educação (MEC). 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Rio de 
Janeiro: IBGE; 2009. 

9 BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei 
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transversal que deve ser trabalhado em todos os níveis da educação básica. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 61)10: 
“É preciso educar para a saúde levando em conta todos os aspectos envolvidos 
na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia-a-dia da escola”, pois 
crises econômicas e ambientais desencadeiam problemas de saúde, uma vez que 
tanto o consumismo sem controle, quanto a miséria afetam diretamente a saúde 
do indivíduo, ou seja, é necessário desenvolver a consciência política. 

De acordo com Júnior (2004), a escola é essencial aliada para a 
concretização de ações de promoção em saúde, construindo assim uma nova 
cultura, mudando hábitos de vida e de compreensão sobre a importância da 
prevenção. 

Por essa razão, é importante frisar que os conhecimentos teóricos 
devem transpor os limites da mera memorização de saberes. É necessário pensar 
sobre o currículo, de maneira que promova a apresentação dos conteúdos nas 
diferentes dimensões, ou seja, nas dimensões conceituais, procedimentais e 
atitudinais11. Por exemplo, ao estudar sobre saúde bucal, a escola deve construir 
conceitualmente esse conhecimento, trazendo ao aluno a importância desse 
cuidado para a sua saúde, discutindo possíveis doenças que a falta de higiene 
bucal pode provocar, assim como ensinar a forma correta de realizar a escovação 
dos dentes. 

Ainda, para que ocorra a consolidação dessa aprendizagem, há 
necessidade de a escola programar horários para a escovação. A instituição 
precisa rever os tempos e os espaços escolares, ou seja, para a realização da 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, dez. 1996. 

10 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 
curriculares nacionais para o ensino médio. Brasília: MEC/SEMTEC, 1997. Versão preliminar.

11 Dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais: As dimensões conceituais e procedimentais 
devem caminhar juntas para que a dimensão atitudinal aconteça. Quando o professor propõe 
situações-problema e dedica-se a um tema com seus alunos demonstrando a eles sua dedicação 
os alunos aceitam as ações de melhor forma. RODRIGUES, Heitor de Andrade; DARIDO, 
Suraya Cristina. As três dimensões dos conteúdos na prática pedagógica de uma professora de 
educação física com mestrado: um estudo de caso. Journal of  Physical Education, v. 19, n. 1, p. 
51-64, 2008.
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escovação o educador deve compreender que esse ato tem uma intenção 
pedagógica, que não é tempo perdido. Assim, segundo Zabala (1998), o 
educando poderá irá reorganizar seus hábitos quanto a essa questão, mudando 
seu comportamento, seu modo de ser referente aos cuidados com a saúde, ou 
seja, agindo preventivamente e não de forma curativa.

Não se trata apenas de aprendizados sobre higiene ou alimentação, 
vai muito, além disso. São aprendizados que formarão adultos cientes de suas 
responsabilidades com sua vida, com a vida do outro e o ambiente em que 
está inserido, também a convivência em sociedade e a criticidade, a qual precisa 
desenvolver para um futuro melhor. Assim, para Casemiro (2014, p. 830):

Como extremos numa linha do tempo, pode-se afirmar que o ponto de 
partida seria o da identificação da escola como espaço de disseminação 
de regras de civilidade e normas de higiene calcadas no ideal higienista 
dos séculos XIX e XX. No outro extremo temporal, os debates mais 
recentes dariam conta de pautar a escola como local de promoção da 
saúde.

O profissional docente que escolhe atuar em escolas e centros educativos 
precisa saber que é necessário conhecer a realidade do local no qual irá 
desempenhar sua função, necessita ver sua rotina de funcionamento, conhecer 
o planejamento, o espaço de trabalho, definições de tarefas e relacionamento de 
todos que participam, tanto no ambiente escolar como fora dele (comunidade). 
Outro aspecto essencial, como já mencionado anteriormente, diz respeito à 
constante necessidade de estar sempre buscando formações continuadas, em 
todas as áreas, incluindo assim a saúde como tema essencial. 

No dia a dia, o professor que se envolve com sua turma, observará 
os alunos que estão passando por problemas de aprendizagem (relacionados 
a conflitos extraescolares), não é ignorando que a situação vai mudar. Muitas 
podem ser as causas, sua metodologia utilizada, fatores orgânicos do aluno, 
não conhece-lo como pessoa, entre outras, mas os problemas estão presentes 
e precisam ser solucionados. “Do contrário, se essa investigação não for feita, 
ou for mascarada, dificilmente o sujeito poderá prosseguir bem. A ajuda dos 
familiares e da escola é fundamental para a superação ou amenização de tais 
dificuldades” (SAMPAIO, 2011, p. 89).
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Nesse sentido, “a competência produz instrumentalidades cognitivas e 
operacionais para a transformação da realidade social” (LIBÂNEO, 2008, p. 87). 
Essas competências estão ligadas ao conhecimento e atividades cognitivas, que 
nada mais são que a capacidade ou habilidade para resolver problemas, realizar 
atividades que envolvam a capacidade cognitiva.

Conhecendo as dificuldades que o pedagogo enfrenta em temas 
relacionados à promoção da saúde na escola, poderá alcançar melhores 
resultados, pois tanto a escola quanto a saúde são elementos transformadores 
na vida dos educandos, em consequência transformando a comunidade a qual 
pertence. 

Além de sua função pedagógica, a escola tem o compromisso social e 
político para a transformação da sociedade, pois a educação traz o conhecimento 
necessário que o indivíduo necessita ter. Não se tratando apenas de um 
conhecimento transmitido e sim um conhecimento que venha a ser construído 
com o passar do tempo. Estratégias para a população que ainda permanece 
na escola teriam maior alcance e também tornar-se-ia mais significativa a 
aprendizagem. 

No convívio escolar as crianças crescem, desenvolvem suas habilidades, 
aprendem a pensar e refletir, a serem críticos, em consequência aprende a viver 
e conviver em sociedade. Para Brandão (1986), “educação é todo conhecimento 
adquirido com a vivência em sociedade, seja ela qual for. O ato educacional 
ocorre em todos os lugares e todos fazem parte desse processo”.

O que se destaca é que a educação em saúde realmente funciona quando 
a mesma passa a ser inserida na cultura dos alunos e da comunidade escolar. 
Ensinamentos recebidos que serão postos em prática na realidade social a qual 
os indivíduos estejam inseridos.

É na aprendizagem significativa que o tema ganhará força, pois 
trabalhando a realidade do local ao qual o aluno vive, será realmente relevante 
ao seu aprendizado. 

Considerações finais

Ao finalizar o estudo foi possível perceber a intrínseca relação entre 
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escola, formação de professores e mudanças nos paradigmas que envolvem a 
saúde. Ainda nos dias atuais quando se fala em saúde, culturalmente há uma 
predisposição em pensar em medicalização, ideia que deveria ser redimensionada 
para cultura da prevenção. 

Analisando a realidade brasileira, tanto em termos de educação quanto 
em termos de cuidados com a saúde, fica evidente a inexistência de políticas 
públicas consistentes em ambas as áreas, pois a mudança de uma realidade social 
está muito atrelada ao tipo de educação que está sendo promovido.

Nessa direção, a escola é uma grande aliada para a concretização de 
ações de promoção em saúde. No entanto, para que a instituição escolar possa 
ser promotora de educação para a saúde, é necessário repensar o currículo, 
dentre outros aspectos, rever os tempos e os espaços escolares, o educador deve 
compreender que a mudança de atitude, ou seja, a real aprendizagem requer 
mais do que o domínio de conhecimentos teóricos, havendo a necessidade de 
propostas onde o educando possa colocar em prática esses saberes. 

 Ainda, vale ressaltar para que a escola possa realizar um trabalho efetivo 
de saúde na escola é necessário a intersetorialidade12 entre saúde e educação. 
O trabalho colaborativo entre possivelmente trará frutos significativos, pois 
os profissionais da saúde poderão dar o suporte necessário ao educador, 
compartilhando saberes que são específicos da área da saúde, assim como os 
profissionais da saúde terão acesso a conhecimentos didático-pedagógicos que 
podem tornar a prática da enfermagem mais humanizada.

Para isso, é importante que os cursos de formação inicial, de ambos 
profissionais sejam redesenhados. Dessa forma, os profissionais da saúde terão 
contemplado em seus currículos uma formação mais holística, que lhes permita 
compreender a importância de ações conjuntas entre saúde e educação para 
melhorar os índices de saúde no Brasil. Da mesma maneira, as formações de 
educadores, em especial os pedagogos, deverão ter uma grade curricular que 
possibilite ao acadêmico da licenciatura ter conhecimentos teóricos e práticas 
de treinamento que permitam ao educador promover um processo de ensino- 
aprendizagem significativa para os educandos, de forma que esses possam 

12 Que se efetiva ou se desenvolve entre dois ou mais setores. (SCOTTINI, 2009, p. 187).
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ser multiplicadores de novos conceitos de saúde a comunidade da qual faz 
parte.  

Referências 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 
1986.

CASEMIRO, Juliana Pereira; FONSECA, Alexandre Brasil Carvalho da; 
SECCO, Fabio Vellozo Martins. Promover saúde na escola: reflexões a partir 
de uma revisão sobre saúde escolar na América Latina. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 19, p. 829-840, 2014. Acesso em: 20 jun. 2019.

FERRIANI, Maria das Graças Carvalho; GOMES, Romeu. Saúde escolar: 
contradições e desafios. Goiânia: Ab, 1997.

JÚNIOR, Aylton José Figueira. A promoção da saúde no contexto escolar 
health promotion in schools-Projeto Promoção da Saúde-Secretaria de 
Políticas de Saúde/MS–Governo Federal. Revista de Atenção à Saúde, v. 2, 
n. 3, 2004. Acesso em: 8 jun. 2019.

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. 
ed. Revista ampliada. Goiânia. MF livros 2008.

LIBÂNEO, José C. Didática e epistemologia: para além do embate entre a 
didática e as didáticas específicas. In: VEIGA, Ilma P. A.; D’Ávila, Cristina 
(Orgs.). Profissão docente: novos sentidos, novas perspectivas. Campinas: 
Papirus, 2008.

SAMPAIO, Simaia. Dificuldades de aprendizagem: a psicopedagogia. Rio 
de Janeiro: Wak, 2011.



  123Expressões Monográficas: Educação Libertadora


