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Dedicamos essa publicação ao APHONSIANO, pelos trinta anos 
de contribuição para a educação, pesquisa e formação de cida-
dãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade.

OS AUTORES
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Agradecemos à vida pela oportunidade a nós oferecida para pu-
blicação dessa obra cientifica, fruto de muita dedicação e pes-
quisa, essa oportunidade nos deixou muito feliz e com a certeza 
que é preciso viver aprendendo, como diria, ou melhor, cantaria 
Gonzaguinha:

Viver
E não ter a vergonha

De ser feliz
Cantar e cantar e cantar

A beleza de ser
Um eterno aprendiz
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“A consciência da complexidade nos faz compreender que não 
poderemos escapar jamais da incerteza e que jamais poderemos 
ter um saber total: “a totalidade não é a verdade”

MORIN, 2000



SUMÁRIO

PREFÁCIO ....................................................................................................................9
Marcos Queiróz

APRESENTAÇÃO ......................................................................................................10
Maria José da Silva Cunha

A COMPLEXIDADE DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES ............................12
Edna Maria de Jesus
Maria de Lourdes Alves
Elias Pascoal

A CONDIÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DA MULHER NO BRASIL DO  
PERÍODO COLONIAL À CONTEMPORANEIDADE ........................................30

Kássia Kely Gomes Silva Matos
Sonia Margarida Gomes Sousa

FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR: ENTRE O FEITO E  
O DITO ........................................................................................................................52

Cássia Rodrigues dos Santos

INTELIGÊNGIA EMOCIONAL E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS 
ORGANIZAÇÕES: ESTUDO DE CASO EM UMA FACULDADE  
PRIVADA ....................................................................................................................66

Luís Fellype Martins
Roseli Vieira Pires

O CONTEXTO PSICOPEDAGÓGICO LIGADO À PRÁTICA DOCENTE  
NO BRASIL .................................................................................................................88

Letícia Fernandes Silva
Tatiane Bento da Silva
Sara Karla de Abreu Andrade Carvalho
Marcela Lemes Borges Barbosa



8

O NEOPENTECOSTALISMO E O NEOLIBERALISMO ...................................102
Djalma Barreto Neves
Isac Cardoso das Neves

O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E A MUTAÇÃO 
CONSTITUCIONAL: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA E ANALÍTICA .....113

Alano Franco Bastos
Edilane Neves

O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO PARA O SUCESSO ESCOLAR DA 
CRIANÇA COM DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE ...................129

Eliane Nunes dos Santos Silva
Francielly Rosa Camargo
Geane Cristina Rosa Ribeiro
Viviane Pereira da Silva Melo

O PROFESSOR NA ESCOLA DA ATUALIDADE ..............................................149
Jair Rodrigues dos Santos
Maria Conceição Barbosa Donencio

O PSICOPEDAGOGO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO FRENTE AO ALUNO COM DEFICIÊCIA  
INTELECTUAL ........................................................................................................169

Ariane Ferreira Toledo
Leni Santos do Amorim
Gleicinara Borges Silva Cardoso
Elaine Cristina Rosa Bastos

POLÍTICAS DE INCLUSÃO NO MUNICÍPIO DE TRINDADE NAS  
REDES PÚBLICA E PRIVADA: MUDANÇAS CONSIDERÁVEIS QUE 
PODEM PREJUDICAR O ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS  
COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS .....................................184

Glaydes Silva
Halina Vieirade Souza Maciel
Maria de Lourdes Alves
Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado

UTILIZAÇÃO DO MÉTODO TEACCH NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA AUTISTA .....................................................203

Cleubiani Nazaré de Souza
Renata Karielly Anselmo
Elias Pascoal



PREFÁCIO

Pós-pandemia: “O mundo sofre por falta de pensamento.”
(Dom Lorenzo Luzzi - Bispo católico e Médico)

A pandemia do Coronavírus, colocou o mundo inteiro de joelhos. 
Além de milhares de vidas perdidas, o fechamento de empresas e o 

desemprego, nos empurraram para uma dificuldade sem tamanho.
De todos os segmentos da sociedade, o que mais sofreu, foram as escolas. 

Fomos pegos de surpresa. Professores e alunos tiveram que se reinventar.
O que diferencia as pessoas, sem dúvida nenhuma, é a formação e capaci-

dade de se reinventar. Isto, somente a educação é capaz de proporcionar, pois a 
educação transforma as pessoas e melhora o mundo.

Este livro, resultado de estudo e reflexão dos Professores e Acadêmicos 
do Aphonsiano, tem justamente este objetivo: proporcionar uma visão crítica e 
clara de assuntos relevantes nas áreas específicas.

A publicação deste livro vem ao encontro das necessidades do mercado 
que exige, cada vez mais, profissionais qualificados e diferenciados.

Sem dúvida nenhuma, o mundo não será o mesmo na pós-pandemia. Te-
remos que nos preparar para a vivência e para o trabalho neste Novo Tempo.

O mundo não será mais como antes, por isso, surge a necessidade e de-
sejo de melhorar a sociedade contemporânea e essa melhoria só acontecerá 
pela educação. Mas essa mudança não será concretizada se o mundo continu-
ar sofrendo por falta de pensamento. 

Esta publicação é fruto de estudos e pesquisas que difundem pensa-
mentos e conhecimentos que contribuem para a formação de uma sociedade 
mais crítica e pensante. 

Prof. MARCOS QUEIRÓZ
- Diretor das Faculdades e Colégio Aphonsiano -



APRESENTAÇÃO

O planeta encolhe! Magellan precisou de três anos para dar a volta 
ao mundo pelo mar (1519-1522). Eram necessários 80 dias para que 

um audacioso viajante do século XIX, utilizando estradas, trem e navegação, 
desse a volta ao mundo. No final do século XX, o avião a jato o circundou em 
24 horas.

Hoje, no século XXI, o mundo torna-se cada vez mais um todo em que ca-
da indivíduo partilha informações com uma rapidez imensurável. Com a pan-
demia da Covid 19, o planeta encolheu e aproximou conhecimento, pesquisa e 
pessoas. A temática aprendizagem passou a ser o centro de todos os estudos e 
debates. 

E, pensando na aprendizagem, surge a reflexão sobre a formação dos do-
centes, a partir da própria vivência, repensando a própria atuação e as compe-
tências necessárias para o adequado exercício do seu papel profissional, com fo-
co na melhoria da qualidade do serviço ofertado aos acadêmicos.

Problematizar a educação e pesquisar os saberes necessários à formação 
de um profissional mais ético e capaz de transformar a sociedade é o grande 
desafio no planeta digital. A abordagem teórica/metodologia capaz de dar res-
postas às questões da educação é o ensino por meio da pesquisa. Esta proposta 
oferece possibilidades de construir novos conhecimentos e pensar a educação 
para todos.

E, por meio dessa reflexão, novas propostas e pesquisas são desenvolvi-
das na orientação da prática pedagógica e do ensino que se propõe nessa cami-
nhada. A prática educativa mais capaz de pensar as causas da equidade, todos 
aprendendo, é aquela que foge de modelos e regras milagrosas, que questiona 
e proporciona, aos educandos e profissionais, aprender sempre em momentos 
com as interações e trocas de novos conhecimentos.

Em consonância com Vasconcelos (2010), a competência docente influen-
cia no processo de aprendizagem, por envolver a Instituição de Educação como 
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mediadora para o desenvolvimento profissional, e ter como resultado o desen-
volvimento pessoal do docente que, por ser agente de mudanças, transmissor e 
reconstrutor de conhecimento e cultura, fundamentalmente, propicia o desen-
volvimento do discente.

Que esta publicação possibilite pensar e repensar o fazer educativo e 
possa proporcionar a formação continuada de profissionais comprometidos e 
capazes de enfrentar os desafios da sociedade do conhecimento neste mundo 
digital. 

Maria José da Silva Cunha
- Coordenadora Pedagógica -



1. INTRODUÇÃO

A concretização do direito à educação requer estratégias de enfrenta-
mento eficazes nos desafios que se interpolam ao processo de cons-

trução do ensino-aprendizagem dos sistemas educacionais. Um dos caminhos 
mais seguros na execução desse trabalho passa pela formação inicial e continu-
ada dos profissionais docentes; sobretudo, para cumprir o papel social que lhes 
compete.

Nesse sentido, esse texto apresenta reflexões teóricas que se referem à di-
versidade e às práticas pedagógicas de equidade na formação inicial e perma-
nente de docentes. Assim, buscou-se compreender a questão da formação de 
professores como processo contínuo que envolve conhecimentos teóricos e prá-
ticos, na busca de qualificação, para melhor obtenção da prática pedagógica que 
atenda às necessidades escolares. 

1 Graduação em Pedagogia pela UFG. Doutora em Educação pela PUC-GO. Professora do curso de Pedagogia do Instituto Aphon-
siano de Ensino Superior - IAESup. Professora: do Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar/Domiciliar - NAEH-SEDUCE/
GO. Membro pesquisador dos projetos de Pesquisa CNPQ Observatório: o trabalho real e a formação docente na educação pro-
fissional em Goiás - PUC-GO. E-mail: ednamariajesus20@gmail.com

2 Graduada em Ciências Sociais pela UFG. Mestre em Sociologia pela UFG. Doutora em Educação pela UFG. Professora Instituto 
Aphonsiano de Ensino Superior - IAESup. Professora da Universidade Estadual de Goiás. Coordenadora Institucional do Pibid/
Aphonsiano. E-mail: lurdinhaalvespibid@gmail.com

3 Graduado em Pedagogia. Doutor em Educação pela PUC-GO. Coordenador e professor do curso de Pedagogia do Instituto Aphon-
siano de Ensino Superior - IAESup. Coordenador Institucional do Programa Residência Pedagógica do IAESup. E-mail: eliaspas-
coal@hotmail.com

A COMPLEXIDADE DA  
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

Edna Maria de Jesus1

Maria de Lourdes Alves2

Elias Pascoal3
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Durante muito tempo entendeu-se que eram os alunos quem deveriam 
adaptar-se à escola; fossem estes sem deficiência ou com deficiência, e não o 
contrário. Sob essa ótica, os governantes, gestores educacionais, professores, a 
sociedade, e, inclusive, os pais/responsáveis buscaram incansavelmente uma 
utópica homogeneidade. Obviamente, o resultado foram frustrações de todos 
esses sujeitos, juntamente, com equívocos educacionais que demandaram a ne-
cessidade da constituição de uma escola inclusiva.

Neste trabalho, o termo “inclusão” é amplo, sendo utilizado em diferen-
tes contextos, em referência a questões sociais variadas (PACIEVITCH, 2012). 
De modo geral, corresponde a inserção social de pessoas que vivenciam algum 
tipo de exclusão, na escola, no trabalho e/ou em qualquer outro espaço social, 
devido à condição socioeconômica, raça, gênero, por não dominar as tecnolo-
gias ou ainda, possuir alguma deficiência.

Concernente a esse pensamento, cabe destacar a importância de formar 
professores que compreendam e pratiquem o acolhimento às práticas inovado-
ras, que contemplem no planejamento das aulas, as necessidades dos educandos, 
a diversidade e a inclusão. É nesse contexto, que cabe ao professor refletir sobre 
seu papel para que possa desenvolver o processo de incluir da melhor forma.

Ressalta-se, ainda, a necessidade de autonomia para os docentes, pois pe-
lo exercício dela, é possível buscar soluções para as situações diversas e adver-
sas que perpassam e permeiam a sala de aula, mediante informações e conheci-
mentos que os tornem mais habilitados a trabalhar e desenvolver projetos que 
promovam a formação integral dos educandos.

Portanto, há que se reconhecer a formação docente como processo impres-
cindível ao atendimento das especificidades dos educandos. Nesse sentido, é tão 
necessária a formação inicial, quanto a continuada para os profissionais. Acer-
ca da formação para os profissionais de ensino, Martins (2012, p. 33) afirma que:

A formação dos profissionais de ensino, porém, de maneira geral, não se 
esgota na fase inicial, por melhor que essa tenha se processado. Para apri-
morar a qualidade de ensino ministrado pelos profissionais de ensino em 
geral, nas escolas regulares, atenção especial deve ser atribuída também à 
sua formação continuada. 

Assim, a formação continuada pode ser concebida como elemento que 
possibilita um campo, no qual é possível refletir sobre práticas educativas, com 
o intuito de otimizar sua atuação, ao considerar todas as diferenças presentes 
em sala de aula.



14

Portanto, a formação continuada ou permanente é um dos fatores impres-
cindíveis para que os educadores compreendam e efetivem o processo ensino- 
aprendizagem, mediante pesquisas que ofereçam condições de atendimento 
educacional que sejam adequados a cada educando (MARTINS, 2012).

Em consonância, com a perspectiva de formação inicial e continuada, o 
Instituto Aphonsiano de Ensino Superior - IAESup, oferta cursos de Graduação 
e Pós-Graduação em nível de Especialização, em diversas áreas, na busca em 
promover a formação de cidadãos, em uma sociedade que se encontra em fre-
quente mudança econômica, política, social, cultural e tecnológica. 

Assim, faz-se necessária a constante reflexão sobre a prática docente, bem 
como, os fatores que a compõe, pois, se a sociedade evolui é fundamental que 
a educação acompanhe, para que esse processo inclusivo conduza à formação 
de um profissional mais justo, democrático, reflexivo, humanizado – o cidadão!

2. PROFISSÃO DOCENTE: PESQUISA, FORMAÇÃO E INTERAÇÃO

A necessidade por mudanças no perfil profissional do docente, segundo 
Nóvoa, deve-se ao fato de: 

O avanço contínuo das ciências e a necessidade de integrar novos conteú-
dos impõem uma dinâmica de renovação permanente, em que os profes-
sores têm de aceitar mudanças profundas na concepção e no desempenho 
da sua profissão. É preciso evitar o desajustamento e a desmoralização do 
professorado, bem como o crescente mal-estar docente, pois um ensino de 
qualidade torna-se cada vez mais imprescindível. (NÓVOA, 1995, p. 98) 

Nesse sentido, pode-se perceber que os aspectos mencionados pelo autor 
evidenciam-se no século XXI denota por mais renovações e mudanças significa-
tivas pelos docentes; uma vez que a sociedade contemporânea está inserida em 
um mundo globalizado e tecnológico. 

Assim, “Os professores precisam reencontrar novos valores, novos ide-
alismos escolares que permitam atribuir um novo sentido à ação docente.”  
(NÓVOA, 1995, p. 29). No entanto, cabe ressaltar a importância da criticidade, 
da reflexão e da mediação como características norteadoras do perfil do docen-
te contemporâneo.

Também, a areal necessidade de mudanças na relação professor-aluno, 
pautada na bidirecionalidade; visto que, ambos, professor e aluno influenciam- 
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se e, portanto há reciprocidade nessa relação. Morales (2006) integra-se à refle-
xão e expõe que ocorrem influências nas interações vivenciadas no decorrer do 
processo de construção do conhecimento. 

Concerne ao papel do docente propor e orientar as atividades, as ações a 
serem empreendidas em sala de aula, bem como as diversas formas para esti-
mular o envolvimento e desenvolvimento dos alunos. 

Nesse sentido, é essencial que a curiosidade dos aprendentes seja insti-
gada, provocar o interesse para a superação dos desafios propostos e propiciar 
o clima de confiança e satisfação, consequentemente ampliando possibilidades 
de êxito do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, 

[...] é o modo de agir do professor em sala de aula, mais do que suas ca-
racterísticas de personalidade que colabora para uma adequada aprendi-
zagem dos alunos, fundamentada numa determinada concepção do papel 
do professor, que por sua vez reflete valores e paradigmas da sociedade. 
(ABREU; MASETTO, 1990, p. 115)

Pode-se, então, afirmar que as atitudes docentes gerarão impactos na ma-
neira como conduzem a sala de aula, no processo exitoso de ensino-aprendiza-
gem e na relação com o aluno. Mediante essa perspectiva, cabe atentar para a 
ideia de mediação vinculada à postura dialógica, aberta, curiosa, indagadora, 
dialética, enquanto estratégia pedagógica, que teve como seu precursor o edu-
cador Paulo Freire, que evidenciou a seguinte visão:

Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a inda-
gações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, as suas inibições; um ser 
crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho - saber que ensi-
nar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
própria educação ou a sua construção. (FREIRE, 2004, p. 47)

Segundo o autor é importante perceber que tudo se resulta da interação 
entre os fatores biopsicossociais, que acompanham as pessoas por toda a vida e 
serem indivíduos inacabados, tanto alunos quanto professores, no processo de 
ensino-aprendizagem. 

Destarte, cabe ao docente que visa o sucesso no processo ensino-aprendi-
zagem, envidar a capacitação para o exercício da profissão e assumir o papel de 
incentivador, mediador e motivador da aprendizagem, de forma a permita aos 
educandos que atuem no processo de ensino-aprendizagem de forma participa-
tiva, crítica e reflexiva na aquisição do conhecimento. 
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Portanto, é necessário serem críticos em suas vivências e no sentido que 
dispõem ao aprendizado, pois segundo Freire (2004, p. 2), “ensinar não é trans-
ferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou 
a sua construção”. 

Assim, surgem inquietações e questionamentos acerca do Ensino Supe-
rior, que estão centrados em constatar se os cursos superiores, realmente, têm, 
de fato, formado profissionais para atuarem no mundo de trabalho, com com-
petência e autonomia. Nesse sentido, é importante refletir sobre o modo como 
os educandos aprendem, bem como, as condições necessárias para essa apren-
dizagem, pois:

Considerando-se, ainda, que a graduação dura somente alguns anos, en-
quanto a atividade profissional pode permanecer por décadas e que os co-
nhecimentos e competências vão se transformando velozmente, torna-se 
essencial pensar em uma metodologia para uma prática de educação liber-
tadora, na formação de um profissional ativo e apto a aprender a aprender. 
(MITRE, 2008, p. 2135)

Portanto, o ato de aprender deve ser mediado pela pesquisa constante-
mente, em um processo de reconstruções com diferentes tipos de relações entre 
fatos e objetos, com vistas à utilização dos saberes em situações diversas; ou se-
ja, a aprendizagem deve ser significativa. 

3. A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 
ENTRAVES E POSSIBILIDADES

Ao final da década1990, após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (BRASIL, 1996), o Brasil viveu um momento de ampliação 
da educação inclusiva, em que relações de igualdade e de respeito às diferenças 
étnicas, de gênero, raça, têm sido discutidas nas diversas esferas sociais. 

Tanto que, é perceptível que as instituições de ensino têm sido impulsio-
nadas a discutirem o assunto, haja vista as transformações que as leis vêm cau-
sando na estrutura e atendimento educacional. Nesse sentido, as necessárias 
mudanças, bem como as discussões no contexto escolar, envolvem diretamente 
a formação de professores ou a falta dela.

Portanto, cabe ressaltar que a formação inicial e continuada dos professo-
res é essencial para que haja a inclusão em todas as dimensões. Assim, demanda 
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a capacidade para perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos, 
no intuito de: “flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conheci-
mento; avaliar continuamente a eficácia do processo educativo e a capacidade 
de atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação es-
pecial”, conforme apontam as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica (BRASIL, 2001, p. 31-32).

Destaca-se, ainda, que a falta da formação docente, geralmente, é denun-
ciada pelos próprios professores que atuam junto aos alunos com necessidades 
especiais. E, é nesse contexto que emerge o medo, a ansiedade, a resistência e as 
argumentações que permeiam e suscitam questionamentos acerca do trabalho 
pedagógico desenvolvido com esses alunos.

Destarte, os cursos de licenciatura tiveram a introdução de disciplinas do 
campo da educação especial, como obrigatórias nas matrizes curriculares, ge-
ralmente como: “Introdução à Educação Especial” ou “Fundamentos da Edu-
cação Especial” e nas matrizes curriculares mais recentes, a disciplina “Educa-
ção e Diversidade”, que visam contemplar os aspectos históricos, legais, concei-
tuais e a construção de práticas educacionais vinculadas à educação inclusiva  
(BRASIL, 2002). 

No entanto, a implementação dessas disciplinas nos referidos cursos, em 
curto prazo, não resolveu a questão do atendimento educacional especializado 
e nem para as diversidades presentes nas escolas. E, ainda, cabe considerar, que 
muitos professores que já atuam nas escolas e que não passaram por formação nes-
ta área, sendo necessário pensar em formação continuada para que o aluno possa 
ser atendido nas suas especificidades e nas diversidades presentes em sala de aula.

Ambrosetti (1999, p. 92) alerta que “trabalhar com a diversidade não é, 
portanto, ignorar as diferenças ou impedir o exercício da individualidade”. Pe-
lo contrário, esse trabalho envolve o favorecimento do diálogo e constitui im-
perativo de “dar espaço para a expressão de cada um e para a participação de 
todos na construção de um coletivo apoiado no conhecimento mútuo, na coo-
peração e na solidariedade”. 

Reis e Silva (2011, p. 11) reiteram que somente a formação acadêmica não 
é suficiente para o desenvolvimento de saberes que garantam uma exitosa prá-
tica pedagógica continuada, reflexiva e coletiva, que contemple princípios in-
clusivos, visto que o professor é um profissional que precisa buscar formação 
para atender às diferentes necessidades educacionais da atualidade. 

Concernente a esse pensamento, a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho 
de 2015, definiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em 



18

Nível Superior e para a Formação Continuada, com a pretensão de acentuar-se 
cada vez mais uma política de formação continuada e de ampliação dos cursos 
de Pós-Graduação. 

As referidas diretrizes, aliadas às mudanças e avanços do conhecimento, 
bem como as diversas necessidades do exercício profissional, conferem à for-
mação inicial e continuada o status de condição ao trabalho pedagógico.

E é neste contexto que se inscreve a luta e pela construção da escola in-
clusiva e comprometida com a diversidade, especialmente, de pessoas com 
necessidade educacionais especiais. Trata-se da luta que deve propagar as vo-
zes dos diferentes atores envolvidos no processo. Insere-se nesse contexto de 
verbalização e trabalho em prol de uma escola diversa e inclusiva, o gover-
no e a sociedade civil como todo. Para tanto, cabe considerar a indicação de  
Imbernón: 

A diversidade que a educação pretende atender não pode ser estabeleci-
da em termos abstratos, mas ao contrário, deve ser vinculada a uma aná-
lise da realidade social atual e deve abranger todo o âmbito macrossocial 
quanto microssocial. [...] ...é preciso considerar a diversidade como um 
projeto sócio-educativo e cultural enquadrado em um determinado con-
texto, e entre as características desse projeto necessariamente devem figu-
rar, a participação e a autonomia. (IMBERNÓN, 2000, p. 86-87)

Para compreender as relações entre formação de professores e inclusão 
são fundamentais as contribuições de Mantoan. Para a autora (2006) é essencial 
que os currículos dos cursos de formação sejam alterados, para que os professo-
res possam aprender a lidar com as diferenças, pois a “formação enfatiza a im-
portância de seu papel, tanto na construção do conhecimento como na forma-
ção de atitudes e valores do cidadão. Por isso a formação vai além dos aspectos 
instrumentais de ensino” (p. 55).

A autora reitera que a formação de professores precisa adotar autonomia 
intelectual e social e a cooperação, ao considerar que a atividade deve ser ativa, 
ao garantir o desenvolvimento a todos os alunos (MANTOAN, 2001).

E defende que o sucesso da aprendizagem ocorre a partir do momento 
que se explore talentos, habilidades, desenvolva predisposições naturais; pois, 
ensinar deve abarcar as especificidades dos alunos, sem distinção, ao adotar 
“uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora, que se contrapõe a to-
da e qualquer visão unidirecional, de transferência unitária, individualizada e 
hierárquica do saber.” (MANTOAN, 2006 p. 49).
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Assim, no momento do planejamento, além de pensar as atividades, 
metodologias e recursos, é essencial que o professor planeje a avaliação dos 
alunos, que deve ser contínua e de qualidade, para saber o que o aluno apren-
deu, desenvolveu e quais as dificuldades suscitadas, ao analisar todo o pro-
cesso da criança, com vistas a preencher as lacunas apontadas no processo de 
ensino-aprendizagem. Nesse contexto, não se avalia somente o aluno, mas, 
sobretudo, o trabalho do professor, permitindo-lhe fazer mudanças e corre-
ções necessárias.

Segundo Fernandes e Freitas (2007, p. 20), a avaliação não se trata de um 
fenômeno isolado, pois deve ser “marcada pela lógica da inclusão, do diálogo, 
da construção da autonomia, da mediação, da participação, da construção da 
responsabilidade com o coletivo”.

Sob essa ótica, a luta pela aceitação da diversidade e da inclusão escolar 
vem exigir do discurso educativo respostas pedagógicas, com o intuito de in-
centivar a constituição de uma escola que integre as diferenças, respeite o co-
nhecimento intercultural, não importando sexo, cor, nível social e econômico, 
grau de aprendizagens e, sobretudo, deficiências, seja ela de que ordem for, de 
modo a gerar uma “sociedade pluralista, democrática e socializante”, que favo-
reça condições de aprendizagens a todos (RENDO & VEGA, 2009).

Cabe, ainda, destacar, que o currículo também deve favorecer esse cami-
nho, conforme aponta Jung: 

Um currículo estanque, aplicado de maneira rígida, sem a necessária refle-
xão, resulta, obviamente num potente recurso de exclusão social, pois não 
permite espaço para discussões que levem a adaptações curriculares, ne-
cessárias para o atendimento à diversidade, presente na sala de aula. Infe-
lizmente, o currículo ainda tem sido entendido e aplicado de acordo com 
a perspectiva de que o ensino regular possui um padrão de exigências de 
aprendizagem, que todo aluno deve aprender, a fim de obter sucesso na 
escola. Esta visão encontra-se arraigada no fato de que há áreas de conhe-
cimento ou conteúdos pré-determinados, que, se aprendidos com eficácia, 
resultam em uma formação plena para a vida. (JUNG, 2012, p. 5)

Todos os aspectos pedagógicos elencados dependem de uma política de 
formação de professores, considerada como “um dos pilares para a construção 
da inclusão escolar, pois a mudança requer um potencial instalado, em termos 
de recursos humanos, em condições de trabalho para que possa ser posta em 
prática” (MENDES, 2004, p. 227). 
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4. FORMAÇÃO E PESQUISA NA PÓS GRADUAÇÃO: FAZER OU NÃO 
FAZER? EIS A QUESTÃO!

Acerca da formação docente, Barreto (2008) adverte que as instituições 
formadoras não podem se furtar dessa responsabilidade da preparação do-
cente para uma atuação reflexiva, integral e que seja eficiente entre a prática e 
a teoria. 

As instâncias de formação de professores do ensino superior necessitam 
das condições previstas no plano curricular, para garantir ao professor; o 
contínuo exercício da relação ação-reflexão, numa dimensão coletiva... fa-
cilitando assim, a relação teoria e pratica, a construção de saberes especí-
ficos associados ao saber fazer e o incentivo à formação do professor e do 
aluno. (BARRETO, 2008, p. 217)

No intuito de conceber a dialogicidade presente no processo de ensino-
-aprendizagem, foi realizada uma pesquisa por meio de questionário, com aca-
dêmicos e egressos de diversas áreas, com vistas à concretização das ideias que 
envolvem a formação continuada, em nível de Pós-Graduação - Especialização. 
Acerca da importância desse diálogo, Freire (1980) afirma que:

O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para 
designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o 
transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens 
encontram seu significado enquanto homens; o diálogo é, pois, uma neces-
sidade existencial”. (FREIRE, 1980, p. 42)

Cabe destacar, que o questionário foi desenvolvido e aplicado pelo  
Google Forms, devido à pandemia do Coronavírus, para evitar a proliferação da 
Covid-19 e para alcançar maior número de respondentes. 

Entre os participantes da pesquisa: 16% afirmaram que não fazem ou fi-
zeram curso de especialização, 36% afirmaram a realização do curso no Insti-
tuto Aphonsiano de Ensino Superior - IAESup e 48% realizaram ou realizam o 
curso em outras instituições; sendo, 95, 8% na área da Educação e 4, 2% em ou-
tras áreas.

A coleta e a análise dos dados apontaram outros aspectos relevantes, con-
forme os gráficos que seguem:
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Gráfico 1. Motivo para o ingresso na Pós-Graduação

Dados coletados pelos autores, nov/2020.

O Gráfico 1, no qual os respondentes poderiam marcar mais de uma op-
ção, apontou que os principais motivos para o ingresso na Pós-Graduação, fo-
ram: refletir sobre a prática e adquirir novos conhecimentos e melhorar a práti-
ca atrelando a novas metodologias. 

Todas as opções consideram a importância da formação docente, que de 
acordo com Nóvoa (1995) deve propiciar ao docente uma formação crítico-re-
flexiva, que ressalte a relevância de prover meios para um pensamento autôno-
mo, com foco na auto-formação participativa, com base na realidade de que o 
conhecimento não é engessado, por isso está sempre em alteração.

Gráfico 2. Estratégias essenciais para manter o interesse dos alunos nas aulas de 
Pós-Graduação

Dados coletados pelos autores, nov/2020.
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De acordo com o gráfico 2, os participantes da pesquisa elencaram co-
mo estratégias essenciais para manter o interesse dos alunos nas aulas de Pós- 
Graduação, a utilização de Metodologias Ativas, a organizar a proposta peda-
gógica de acordo com as dificuldades dos cursistas, aliar teoria e prática e, va-
riar os recursos das aulas. 

Para Bastos (2011), cabe ao professor buscar recursos de acordo com a re-
alidade do aluno e considerar a vasta gama de opções bibliográficas, orais, tec-
nológicas, etc., que vêm de encontro às necessidades de tornar o ensino mais 
prazeroso e significativo.

Gadotti (1996) integra-se à reflexão e acrescenta que cabe considerar:

[...] própria realidade dos educandos, o educador conseguirá promover a 
motivação necessária à aprendizagem, despertando neles interesses e en-
tusiasmos, abrindo lhes um maior campo para os que estão aprendendo e, 
ao mesmo tempo, precisam ser estimulados para resgatar sua autoestima, 
pois a sua ignorância lhes trará ansiedade, angustia e complexo de inferio-
ridade. Esses jovens e adultos são tão capazes como uma criança, exigindo 
somente mais técnica e metodologia eficientes para esse tipo de modalida-
de. (GADOTTI, 1996, p. 83)

Gráfico 3. As aulas da Pós-Graduação mudaram a sua prática?

Dados coletados pelos autores, nov/2020.

Dentre os respondentes, o Gráfico 3 apontou que 58% afirmaram ter mu-
dado a prática após as aulas da Pós-Graduação, 38% disseram que a prática al-
terou parcialmente e para 4% as aulas da Pós-Graduação não alteraram a prá-
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tica. A alteração na prática mediante a continuidade nos estudos, também é le-
gitimada por Imbernón (2011), ao afirmar que a formação precisa promover a 
base do conhecimento, pois a sociedade, em constante mudança, sempre exigi-
rá mais saber. 

Gráfico 4. As disciplinas do seu curso de Pós-graduação contribuíram para me-
lhorar o seu desempenho profissional?

Dados coletados pelos autores, nov/2020.

Segundo os dados do Gráfico 4, ao serem questionados se as disciplinas 
do seu curso de Pós-Graduação contribuíram para melhorar o seu desempe-
nho: 83% responderam que sim, para 13% contribuiu parcialmente e 4% não 
contribuiu.

Os pós-graduandos, durante o estudo nas disciplinas, têm a possibilida-
de de refletir acerca da prática profissional, além de compartilhar experiências 
com outros discentes. Portanto, faz-se necessária constante atualização de co-
nhecimentos específicos e dos métodos a serem utilizados, para não perma-
necer na monotonia e desempenhar cada vez melhor o exercício da profissão  
(ALVES, et al., 2019). 
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Gráfico 5. Caso tenha cursado a Pós-Graduação, em Educação Especial Inclusi-
va, responda o motivo dessa escolha:

Dados coletados pelos autores, nov/2020.

O Gráfico 5 se refere à escolha por cursar a Pós-Graduação, em Educação 
Especial Inclusiva, sendo que os principais motivos foram: conhecer metodo-
logias, técnicas e estratégias para o ensino de educandos com deficiências, sa-
ber como promover a interação do educando com deficiência com os demais 
alunos e profissionais da instituição e contribuir para a promoção do ensino 
inclusivo. Dentre os entrevistados 6% afirmaram optar pelo curso para reali-
zação pessoal.

Pode se constatar que mediante as transformações pelas quais a socieda-
de passa, as escolas e os professores precisam adquirir novos conhecimentos 
para trabalhar com alunos academicamente e socialmente excluídos. 

Alarcão (2008, p. 30) ressalta que “[...] criar, estruturar e dinamizar situa-
ções de aprendizagem e estimular a aprendizagem e a autoconfiança nas capa-
cidades individuais para aprender, são competências que o professor de hoje 
tem de desenvolver”. Portanto, é preciso compreender que esse processo deve 
configurar o entrelaçamento entre as demandas dos educandos, a utilização dos 
recursos, a formação de professores, a organização dos espaços educativos e as 
estratégias e práticas pedagógicas para a efetivação da inclusão escolar, pois 
sem essa conexão, o que deveria agregar estratégias para aprendizagem, culmi-
na em mais exclusão.
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Gráfico 6. Na sua opinião, em que aspecto o seu curso de Pós-graduação pode 
melhorar?

Dados coletados pelos autores, nov/2020.

Os entrevistados, também, apontaram em quais aspectos os cursos de 
Pós-Graduação pode melhorar: a) Recursos didático-pedagógicos; b) Recursos 
audiovisuais e tecnológicos, c) Maior incentivo e qualificação do corpo docente, 
d) Reformulação da Proposta Pedagógica, e) Adequação da carga horária. Não 
opinaram 16% dos participantes da pesquisa.

Diante dos apontamentos e reflexões expostas, pode-se constatar que a 
formação continuada, o papel do docente como mediador do conhecimento, 
conceber a realidade dos alunos, bem como as metodologias utilizadas, são im-
prescindíveis ao desenvolvimento dos discentes, que buscam qualificação pro-
fissional, em cursos de Pós-Graduação. 

Vale destacar, que além das instituições de ensino superior, cabe ao go-
verno, por meio de seus sistemas educacionais (nacional, estadual, municipal) 
e legislação, contribuir nesse processo de formação para diversidade e inclusão, 
por meio de programas de capacitação continuada. 

Também, cabe ao docente investir em sua própria formação, pois há pro-
gramas universitários abertos para a capacitação de professores, em nível de 
cursos de extensão e capacitação e em nível de Pós-Graduação (especialização, 
mestrado e doutorado) voltados para a área da inclusão e diversidade. 

Rendo & Vega (2009) corroboram com as discussões e propõem uma for-
mação docente contínua aos envolvidos comprometidos com a ação educati-
va inclusiva e com a diversidade educacional, para que efetivem o exercício de 
uma mente sempre aberta aos novos conhecimentos e adaptações, capazes de 
favorecer o enriquecimento da sua prática.
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Sob essa ótica, a formação docente é capaz de desenvolver uma consciên-
cia crítica sobre a relação entre teoria e prática, como diferencial que conduza 
dialogicamente, ao processo de reelaboração dos saberes e ao rumo de uma no-
va práxis e exercício da docência apreendidos como ações transformadoras que 
se renovam.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentou reflexões sobre a importância da formação em nível 
de Pós-Graduação – Especialização, para a qualificação profissional. Buscou-se, 
ainda, reconhecer e aceitar a diversidade e a inclusão afinadas com a justiça so-
cial e com os direitos humanos.

Vale ressaltar, a responsabilidade das instituições de ensino superior, 
nos cursos de Especialização, conforme a Lei de Diretrizes e Bases, que rege a 
educação nacional – Lei nº 9.394/1996. Nesse sentido, o Instituto Aphonsiano 
de Ensino Superior - IAESup cumpre o seu papel ao disponibilizar o curso de  
Pós-Graduação em nível de Especialização, em diversas áreas.

A formação continuada deve agregar teoria e prática e desenvolver um 
ensino-aprendizado pautado na qualidade e na realidade dos educandos, tanto 
para atender preceitos idealizados pela sociedade, quanto para satisfazer espe-
cificidades de cada aluno. 

No entanto, para a efetivação desse processo, é necessário que o professor 
disponha de ferramentas e recursos educacionais necessários para desenvolver 
a sua prática. Nesse sentido, a qualificação profissional deve ser na forma do 
exercício ativo e compromisso com a profissão, ao superar, assim, a ideia de for-
mação como algo acabado após a conclusão de um curso superior. 

Mediante estudos realizados e a voz dos sujeitos atendidos foram analisados 
aspectos relevantes que permeiam esse tipo de formação continuada. Tanto que, 
constatou-se que a busca por conhecimento e refletir e melhorar a prática são os 
principais motivos para o ingresso em cursos de Pós-Graduação - Especialização.

Para manter o interesse dos alunos nas aulas de Pós-Graduação é impres-
cindível a utilização de Metodologias Ativas, a organização a proposta pedagó-
gica de acordo com as dificuldades dos cursistas, aliar teoria e prática e, variar 
os recursos das aulas.

Outro aspecto relevante é que a participação ativa nas disciplinas dos cur-
sos de Especialização, em nível de Pós-Graduação contribui para a melhoria na 
prática profissional, segundo os respondentes da pesquisa.
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A relação dialógica professor-aluno, conhecer o sujeito aprendente como 
protagonista do processo ensino-aprendizagem e a prática pedagógica consti-
tuem elementos importantes no processo educacional e ação inclusiva. Quanto 
ao diálogo, trata-se de uma ferramenta que não necessita de nenhum recurso fi-
nanceiro, e sim de conhecimento e a habilidade para saber ouvir e propiciar aos 
alunos o aprender a aprender.

Assim, é necessário que a formação continuada, seja oferecida com dire-
cionamento ao reconhecimento e respeito às diferenças, para que os alunos se-
jam incluídos nas políticas públicas e práticas educacionais, não importando a 
raça, o sexo, a cor, a deficiência e/ou a dificuldade de aprendizagem. 

Portanto, investimentos na formação dos professores, valorização do tra-
balho docente, estímulos à formação continuada são necessários, pois, somen-
te por meio destes mecanismos pode se pensar realmente em uma educação de 
qualidade de todos e para todos. 
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1. INTRODUÇÃO

Ao se propor compreender a condição sócio-histórica da mulher no 
Brasil depara-se com um fenômeno transversal e multifacetado, ine-

rente ao modelo de sociedade e aos projetos de poder que diariamente são cons-
truídos no Brasil. Para isto, é necessário debruçar-se sobre um fato complexo, 
presente e recorrente nas relações sociais. 

Além disto, é preciso avançar na desconstrução de compreensões que na-
turalizam vários aspectos dentre eles a violência por meio da legitimação de va-
lores sociais estabelecidos, a detecção constante da sutileza do patriarcado nos 
ditames da posição social da mulher,, com todos os seus tentáculos infiltrantes, 
transgeracionais e legitimadores de crenças, valores e concepções sociais. Deste 
modo corrobora para as invisibilidades de tal fenômeno e, concomitantemente, 
para sua subnotificação, seja no meio urbano seja no meio rural, o patriarcalis-
mo perversamente valida o “lugar” da mulher na sociedade. Essa naturalização 
de lugares específicos a homens e mulheres racionaliza “papéis” e, ao mesmo 
tempo, oculta violações de direitos e fomenta a violência contra a mulher.

1 Doutora em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e professora no curso de Pedagogia e Ciências 
Contábeis do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior - IAESUP.

2 Doutora em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e professora titular da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Goiás (PUC-GO) na Escola de Ciências Sociais e da Saúde e Programa de Pós Graduação em Psicologia 
e Curso de Psicologia.
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Ainda que há mecanismos de enfrentamento a retrocessos violadores de 
direitos, como as leis, entretanto, a letra fria da lei não consegue encobrir os me-
andros de fenômenos denunciantes das desigualdades que emanam das prá-
ticas político-sociais. Pelo contrário, esses arranjos e rearranjos sociais desve-
lam antagonismos presentes em formas de dominação social que se reinventam 
constantemente. 

No estudo da condição da mulher, como raça, etnia, classe social, dentre 
outros, vários aspectos de interseccionalidade3 estão presentes. Desse modo, 
não se pode considerar que a análise da condição da mulher branca e a da mu-
lher negra representem a condição de todas as mulheres, nem que a história da 
mulher se encontre polarizada entre a mulher tida e considerada por aspectos 
sociais, como a mulher submissa. Não se pode também ignorar a dimensão das 
mulheres “transgressoras” das imposições sociais referentes ao que se espera 
delas em nossa sociedade. 

Nesses mais de cinco séculos de história do país, à luz dos estudos his-
toriográficos mais recentes, é possível conhecer diferentes papéis vividos pelas 
mulheres e apreender as contradições que estão postas nas relações das clas-
ses sociais e também das interclasses. Dessa forma, as mulheres – na condição 
de sujeitos históricos extremamente importantes no tecido social brasileiro – se 
conformaram e/ou se rebelaram, reproduziram e/ou inovaram, concordaram  
e/ou discordaram. 

2. A MULHER NO BRASIL COLÔNIA

De acordo com Algranti (1993), no projeto de colonização português, es-
perava-se que as mulheres, ao desempenharem seus papéis de mães e esposas, 
repassassem as tradições culturais e as virtudes morais do colono português, 
para que os súditos das gerações seguintes se tornassem fiéis e bons cristãos. 

A exploração que a Coroa portuguesa impingia à sua Colônia e a escravi-
dão marcaram as relações entre os sexos e também separaram as mulheres em 
categorias. Submetidas ao homem pela lei, pelos princípios da Igreja e pelos 
hábitos e valores sociais, as mulheres brancas não tinham participação na vida 
política. Embora não lhes fosse negado legalmente o direito de se manifestarem 
3 Segundo Hirata (2014), a interseccionalidade é um modo transdisciplinar que analisa de forma integrada a inter-relação en-

tre os múltiplos fatores que constituem a identidade. Os primórdios de utilização do termo para designar a inter-relação entre 
gênero, raça e classe social, no fomento da opressão, remonta à década de 1970, por meio das discussões encabeçadas pelo 
Black Feminism. 
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no interior da família, a prática muitas vezes se distanciava da legislação, razão 
pela qual muitas mulheres eram submetidas a violências e enclausuradas à re-
velia (ALGRANTI, 1993).

É importante compreender que a reclusão feminina, doméstica, ou insti-
tucional, era um traço da vida da época, principalmente das mulheres brancas, 
sem descartar, entretanto, as pardas ou mulatas. Na verdade, muitas delas, tan-
to das classes populares quanto da elite colonial, viveram reclusas, submeten-
do-se à dominação masculina em silêncio. Algumas utilizaram o enclausura-
mento em benefício próprio, para se livrarem de casamentos, que eram combi-
nações monetárias feitas entre os pais dos noivos, sem vinculação afetiva. Vale 
salientar que o “privilégio” da reclusão4 não estava, porém, ao alcance das mu-
lheres negras e índias. 

Segundo Scott (1990), as injunções sociais impostas às mulheres, confe-
riam outra “saída” para as mesmas que seria a aceitação dos valores patriarcais 
que prevaleciam desde o processo de colonização do Brasil, onde elas inicial-
mente obedeciam ao pai e posteriormente ao marido, alicerçando, assim, a lógi-
ca imposta pelo modelo patriarcal. Essa transferência de poder sobre a mulher 
ocorria via casamento monogâmico e indissociável. E, nessa condição, os proje-
tos pessoais eram insignificantes ante o domínio masculino sobre as mulheres.

A concepção do casamento em muito destoava da forma atual, pois quase 
nunca as mulheres da época se viam na condição de escolher o marido. Delas 
se esperava tanto uma postura destituída de intentos voltados para a satisfação 
pessoal e sexual quanto atitudes de passividade ante aos anseios do marido, 
que gozava de liberdade moral em relação às suas práticas sexuais, que pode-
riam ser intraconjugais e/ou extraconjugais (SCOTT, 1990). 

Para a moral cristã, o prazer feminino era tido como pecaminoso, pois 
distanciava o espírito de Deus. As mulheres eram tidas como fracas diante dos 
“perigos da carne”, pérfidas, frívolas e impulsionadas para a fornicação. Por 
causa desse estigma social, não tinham liberdade para expressarem seu desejo 
sexual; no casamento, seus corpos tornavam-se posse de seus maridos, enquan-
to suas almas deveriam pertencer a Deus (GONÇALVES, 2011).

Além das mulheres submissas, havia aquelas que, para os padrões vigen-
tes da época, transgrediam o imposto, pois exerciam funções distintas do que 
se esperava. Estas eram as aristocráticas, que reproduziam as relações de po-
der, ofertando aos subalternos o trato desfavorável que muitas mulheres rece-
4 A reclusão também foi uma forma de inserção histórico-social, sendo um fenômeno fecundo no que diz respeito a informações 

inerentes à condição da mulher nesse período histórico.
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biam. Maltratavam os empregados de suas casas e submetiam os “inferiores” 
a violências. 

Havia também aquelas aguerridas pela igualdade entre os sexos, que em-
preendiam embates por meio de uma postura militante. Outras, por necessidade, 
administravam os bens, enquanto maridos se ausentavam por conta de viagens 
e expedições, sem se descuidarem das atividades domésticas. Segundo Gonçal-
ves (2011), essas funções eram delegadas às mulheres somente nas ausências dos 
maridos; com o retorno deles, elas retornavam ao seu posto de submissão. 

As camponesas dividiam com os maridos o trabalho incessante do cam-
po, trabalhavam na casa dos senhores e ainda lavavam roupam, teciam e fiavam 
linho. Haviam ainda as criadas semilivres, que eram agregadas às famílias no-
bres, muitas vezes sem salário, para quitarem dívidas familiares. Existia ainda 
outra modalidade da condição feminina: as escravas eram dadas às senhoras, 
como dote por ocasião do casamento, com a função de acompanhá-las, cuidar 
dos trabalhos domésticos e das crianças. 

Segundo Algranti (1993), no início da colonização, um território vasto co-
mo o Brasil apresentava sérias dificuldades de povoamento, uma vez que pou-
cas mulheres acompanharam o marido na travessia do Atlântico. Daí, “bem ce-
do, portanto, a Coroa e os agentes colonizadores se defrontaram com o pro-
blema da falta de mulheres brancas que pudessem casar com os portugueses 
na América e auxiliar na conquista e no povoamento da colônia” (ALGRAN-
TI, 1993, p. 63). Diante disso, a primeira medida da Coroa foi a de enviar órfãs 
no ano de 1551, atendendo com isso a uma carta do então missionário jesuíta 
Manuel da Nóbrega, cujo objetivo era afastar os cristãos dos pecados da car-
ne. Com isso, a Coroa tratou de incentivar o casamento por meio de documen-
tos que limitavam a ação dos solteiros, dando preferência aos casados nas va-
gas das Câmaras. Além disso, proibia o casamento de magistrados portugueses 
com mulheres locais. Para isso, procurou enviar órfãs de Portugal e dificultou 
a fundação de conventos femininos.5 Mesmo com essas medidas, ainda nas pri-
meiras décadas do século XVIII, o problema do casamento permanecia, o que 
levou D. João V a proibir a saída de mulheres para o reino sem autorização.

Em síntese, três fatores influenciaram de forma definitiva a vida das mu-
lheres na Colônia: “[...] a presença maciça de negras e mestiças como resultado 
da escravidão, a restrita população feminina branca em algumas regiões e a po-

5 A entrada das mulheres para a vida contemplativa nos conventos era algo muito comum para as mulheres do mundo católico 
da época, cujas opções se limitavam ao casamento ou a vida religiosa. De acordo com Algranti (1993), a história da fundação 
das instituições religiosas no Brasil é uma história de resistência à política de incentivo ao casamento da Coroa.
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lítica da Coroa em relação às mulheres reclusas” (ALGRANTI, 1993, p. 64). Na 
verdade, a falta de mulheres brancas era apenas um dos empecilhos; havia ain-
da a distribuição desigual de homens e mulheres pelas regiões, as exigências de 
altos dotes entre as camadas nobres, os estatutos de pureza de sangue, dentre 
outros. E, numa colônia de escassa população, o casamento era a maneira não 
só de aumentar a população, mas de manter, conforme as leis da Igreja Católica, 
a disciplina dos colonos, 6 evitando seu retorno à metrópole. “O sacramento do 
matrimônio ligava-se, assim, à política de povoamento e exploração da Colônia 
e destinava às mulheres o papel bem nítido de esposas e mães” (ALGRANTI, 
1993, p. 65). 

Após vinte anos de lutas, o Convento do Desterro foi fundado em Sal-
vador, em 1677. Nos meados do século XVIII, surgiu um outro, o Convento da 
Ajuda, no Rio de Janeiro. Na falta deles, foram surgindo no Brasil os recolhi-
mentos femininos, 7 que, além de poucos, não proporcionavam o status de frei-
ras pleiteado pelas famílias nobres. 

Os colonos ricos não se sujeitavam passivamente às normatizações da me-
trópole, sempre buscando brechas nas leis. Quando, por exemplo, se procu-
rou barrar a fundação de casas religiosas no Brasil, as pressões e insistências 
dos colonos fizeram a Coroa recuar em determinados momentos. Com a re-
sistência do rei em não permitir a fundação de conventos, os colonos dribla-
vam esta negativa, por meio da fundação de educandários, orfanatos e institui-
ções assistenciais, com a pretensão de velar o caráter religioso do recolhimento  
(ALGRANTI, 1993). 

De acordo com Algranti (1993), a política da Coroa de recusa à fundação 
de conventos não tinha como motivação apenas a necessidade de povoamento 
de uma colônia de território tão vasto. Além do controle das populações, do pe-
rigo de despovoamento, somaram-se os seguintes fatores: o descrédito na vida 
meditativa, e inativa do clero, o protesto contra a falta de vocação dos religiosos 
e até o excessivo número de freiras e padres em Portugal. Dessa forma, no sécu-
lo XVIII, a Coroa portuguesa impunha controle sobre as instituições religiosas, 
que havia se multiplicado muito na metrópole no século XVII. 

Para compreender a educação da mulher no Brasil colonial, é preciso ter 
em vista toda a mentalidade religiosa da época – tradição de séculos –, que con-
6 Na obra de Algranti, o termo “colono” diz respeito aos habitantes da colônia, tanto os já presentes no território na época quanto, 

primordialmente, os vindos da metrópole, com o intuito de povoar a colônia. 
7 Nesses espaços, a reclusão feminina tinha outras finalidades, porém, devido à falta de conventos, se tornaram uma opção para 

as mulheres que desejavam uma vida religiosa e não se propunham a enfrentar os custos e os perigos da travessia até Portu-
gal. A partir do momento que o monarca proibiu a saída para Portugal, restou apenas essa possibilidade para a vida religiosa.
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cebia a virtude feminina intimamente relacionada à imagem de mãe e santa. 
Assim, o ideal feminino nas famílias nobres era a freira. Dessa forma, todos os 
conventos e recolhimentos fundados foram, por anos, objeto de súplica dos co-
lonos. Muitos surgiram a partir de revelações e visões de devotos e beatos. As-
sim, além das necessidades materiais, os colonos também viam tais espaços co-
mo lugares de assistência espiritual e exercício de devoção.

Adentrando um pouco mais no curso da história, o século XVIII foi mar-
cado por medidas restritivas dos monarcas em relação à vida religiosa. Com 
isso, a dedicação feminina buscou outros meios como o beatismo, uma práti-
ca das mulheres que não sentiam necessidade de se internarem em instituições 
religiosas para viver uma vida beatificada. Permaneciam em suas casas, levan-
do uma vida às vezes reclusa, mas não necessariamente. Aproximavam-se de 
outras mulheres por meio de comunidades leigas, como irmandades ou ordens 
terceiras, e dedicaram-se ao auxílio de pobres e doentes, ou à contemplação, se-
guindo o exemplo de mulheres santas e piedosas que povoaram seu universo 
místico (ALGRANTI, 1993).

A preocupação da sociedade colonial com a honra feminina se expres-
sava nos detalhes para seleção das candidatas para os recolhimentos. Com is-
so se priorizavam as órfãs de pai e as mais belas, que julgavam correr maior 
perigo. A superlotação levou ao surgimento de mais duas casas de reclusão: 
o Recolhimento do Parto, fundado em 1752, e o de Itaipu, no Rio de Janeiro, 
em 1764.

Segundo Algranti (1993), os recolhimentos foram povoados por duas clas-
ses de mulheres: por matronas que desejavam fugir do mundo; e por mulheres, 
casadas ou solteiras, sujeitadas à reclusão por castigo em razão de suas faltas, 
reais ou ilusórias, e de desobediência aos pais. Logo, enquanto umas buscavam 
a reclusão voluntariamente, o internamento das outras começava com pedidos 
dos pais e maridos junto à intendência da polícia. Com isso, essas casas se tor-
naram de grande utilidade para os esposos que desejavam se livrar ou punir su-
as esposas, tornando-se assim um instrumento ameaçador e prepotente a favor 
dos homens na disciplina doméstica.

Com base no exposto, torna-se possível compreender a condição da mu-
lher do tempo do Brasil Colônia, apreender a condição de subalternidade im-
posta a ela, no que diz respeito aos homens no geral, fossem eles pais ou mari-
dos e esclarecer também sobre o “destino” das mulheres tidas como transgres-
soras da ordem estabelecida, que eram enclausuradas. 

A condição da mulher nos tempos do Brasil Império será vista a seguir. 



36

3. A MULHER NO BRASIL COLÔNIA

Para examinar a condição da mulher no século XIX, parte-se do fato de 
que ela era submetida a violências, inicialmente por seu pai, em um ato caracte-
rístico do poder patriarcal, que imperava nas relações familiares da época. Com 
o matrimônio, a mulher devia se sujeitar aos desígnios do esposo. Esse poder 
marital, civilmente reconhecido, dava ao homem o poder sobre a mulher e so-
bre os filhos (AMARAL, 2011). 

Para Costa (2004), a condição de provedora afetiva no ambiente familiar 
reduziu a mulher à condição de mãe higiênica e aumentou suas responsabilida-
des em relação aos filhos. Com isso, enaltecia-se o amor filial e, ao mesmo tem-
po, fomentava-se o consumo de serviços médicos. 

Com uma posição social subjugada, no que diz respeito à educação, nem 
todas as meninas tinham condições de estudar. As filhas dos nobres frequenta-
vam os conventos destinados à formação de meninas, para se tornarem exímias 
governantas do lar. A oferta de conhecimento era restrita à leitura, à escrita, ao 
bordado, à costura e às quatro operações matemáticas, pois às mulheres se de-
legavam as habilidades de gestão e de economia doméstica (OLIVEIRA, 2012).

Todavia, discretas mudanças na configuração da condição feminina já 
eram perceptíveis no Brasil desde a chegada da família real portuguesa em 
1808. A vida da mulher nobre já começou a sofrer mudanças: gradativamen-
te ela ia se inserindo nos ambientes públicos – até então maciçamente frequen-
tados por homens – e já frequentava teatros, eventos sociais afins, além de ser 
educada para a conversação, uma habilidade muito valorizada nos ambientes 
sociais (OLIVEIRA, 2012).

A posição social da mulher nesse período era, porém, coroada de qualida-
des privativas e escassas de vivências públicas, a não ser nas aparições ao lado 
de seus esposos, em compromissos sociais da elite aristocrática da época. Essa 
reclusão das mulheres, entretanto, favoreceu sua erudição, 8 uma vez que dis-
punham de tempo e acesso a práticas de atividades, como leitura, canto, costu-
ra, aulas de instrumentos musicais, dentre outras. As mulheres dessa época cul-
tivavam o romantismo, o recato na espera pelo casamento, que era envolto em 
mistérios e desejos ocultos, em sensações embrenhadas de segredos de supres-
são do corpo e em idealismo na alma (D’INCAO, 1997). 

8 Caso a mulher possuísse algum privilégio formativo na aquisição de conhecimentos para se profissionalizar, ela poderia as-
sumir funções tidas até hoje como de prevalência feminina, como professoras e cuidadoras. Oliveira (2012) afirma que essas 
profissões eram mal remuneradas e, portanto, de pouca atratividade para os homens.
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 Com a transformação do Brasil – de Colônia à condição de Império no 
Brasil – e com todas as propostas de modernização das cidades, nada poderia se 
distanciar da vida urbana praticada em Paris, que servia de referência de organi-
zação. O então prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, foi encarre-
gado das obras de infraestrutura que deveriam ocorrer, pois a área urbana não 
era delimitada nem tinha higiene alguma (D’INCAO, 1997). Um marco impor-
tante nessa nova concepção de cidade foi a criação da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, que, ancorada em proposituras profiláticas, organizou – por meio 
da limpeza e de medidas sanitaristas – a vida urbana da época (COSTA, 2004).

As mudanças e as imposições propostas pelas práticas médicas utiliza-
ram medidas de higiene e saúde para instituir normas de controle e subserviên-
cia à sociedade imperial (COSTA, 2004). Isso demonstrava a convergência en-
tre os interesses da corporação médica e os objetivos da elite agrária, por meio 
do alinhamento entre higiene, poder médico e política de Estado. Vale salientar 
que a medicina possuía o apoio do Estado em suas pretensões na implantação 
da higiene familiar, o que muito facilitou a inserção no seio da família, até en-
tão um obstáculo às imposições médicas. A higiene das cidades – estratégia de 
um Estado moderno – se defrontava com hábitos, com costumes e com condu-
tas de tradição familiar, que dificultavam a subordinação do indivíduo ao Esta-
do (COSTA, 2004).

As mulheres negras, por sua vez, eram subjugadas por sua cor/raça. Em-
bora fossem trazidas para o Brasil, as mulheres – negras, escravas – tinham va-
lor comercial inferior ao dos homens na igual condição de escravo. Como eles 
tinham força física para trabalhar nas grandes lavouras do país, esse fato lhes 
conferia fácil comercialização e rentabilidade garantida aos traficantes e senho-
res de escravos. Assim, as mulheres negras eram inseridas no ambiente domés-
tico de seus senhores como serviçais, quitandeiras, lavadeiras e vendedoras am-
bulantes nas ruas das cidades. Não raro eram submetidas a atividades sexuais 
obrigatórias com seus senhores, o que não as livrava da condição de subservi-
ência e humilhação. Tratadas como objeto, muitas delas concebiam e tinham fi-
lhos mulatos e crioulos, tidos como mestiços e bastardos, que quase nunca eram 
considerados filhos por parte dos senhores (SILVA, 2016). 

No caso das mulheres negras, a elas era atribuída socialmente outra fun-
ção: a de amas-de-leite. Assim, as escravas lactantes eram encarregadas dos cui-
dados de higiene, limpeza e nutrição dos filhos das mulheres brancas, que eram 
impossibilitadas ou não desejavam cuidar de seus filhos (MARCÍLIO, 2016). 
Com isso, as amas-de-leite deveriam oferecer o peito primeiramente para os 
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filhos de seus senhores, para depois alimentar seus próprios bebês. Esse fato 
muito contribuiu para um alto índice de mortes de crianças negras, pois su-
as mães não conseguiam produzir leite suficiente para a nutrição de todas as 
crianças que deveria alimentar (SILVA, 2016). 

Outra particularidade dessa condição da mulher negra, no século XIX, 
consistia na venda do trabalho específico de amamentação. Ou seja, os senhores 
publicavam em jornais que suas escravas lactantes poderiam ser alugadas como 
nutrizes de crianças brancas. Assim, elas eram precocemente separadas de seus 
filhos, que eram colocados nas rodas dos enjeitados9 nas Santas Casas de Mise-
ricórdia e relegados à própria sorte (MARCÍLIO, 2016). 

Conforme Marcílio (2016) e Silva (2016), vários fatos fizeram com que a 
atuação da mulher negra como ama-de-leite fosse sendo reduzida: o advento 
da proibição do tráfico negreiro em 1850; a intervenção maciça de médicos hi-
gienistas, que combatiam veementemente a terceirização da amamentação das 
crianças às amas-de-leite; as grandes mudanças socioeconômicas sofridas no 
Brasil e a grande influência cultural advinda da Europa. Nesse tempo já se dis-
cutiam os riscos infectocontagiosos dessa atividade desempenhada pelas escra-
vas. Assim, gradativamente, elas deixaram de ser responsáveis pela nutrição 
dos filhos de seus senhores, sem, contudo, perder sua condição de escrava, pas-
sando a desempenhar outras funções sociais na mesma condição de subalterni-
dade (SILVA, 2016).

O próximo item aborda a condição da mulher em outro período histórico 
no Brasil, o da República. 

4. A MULHER NO BRASIL REPÚBLICA (DE 1889 A 1999)

A sociedade brasileira do século XIX sofreu muitas mudanças de ordem 
política, econômica e social, com o surgimento de uma nova mentalidade a par-
tir da consolidação do capitalismo. Esse fato ocasionou o surgimento de novas 
possibilidades de convivência familiar e desenhou um novo modelo de família, 

9 Segundo Marcílio (2016), a roda dos enjeitados, ou dos expostos, surgiu desde o Brasil Colônia e perdurou até 1954, quando 
foi extinta definitivamente. Segundo a autora, a roda dos enjeitados consistia numa prática, na qual as crianças abandonadas 
por seu pais eram recolhidas em Santas Casas de Misericórdia, orfanatos e abrigos, em sua maioria de orientação católica, que 
tinham pretensões voltadas para o batismo dessas crianças, pois, se viessem a morrer, teriam recebido o sacramento. Além 
disso, essas crianças recebiam cuidados que minimamente garantiam sua sobrevivência, impedindo que fossem abandonadas 
em praças, becos, lixos, calçadas, sendo fatalmente mortas por animais. Por mais que os cuidados ofertados fossem escassos, 
essas instituições tiveram sua importância, pois, para um número considerável de crianças, representavam a única possibili-
dade de sobrevivência. 
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com enaltecimento de qualidades específicas em detrimento da condenação de 
outras posturas (D’INCAO, 1997).

No Brasil do início do século XIX, prevalecia a vida rural, com pouquís-
simos aglomerados urbanos. Os habitantes desses locais não eram bem vistos, 
sendo rotulados de vagabundos e perturbadores. Nesse período prevalecia o 
estilo de vida aristocrático, com abastados latifundiários, detentores de prestí-
gio e poder sobre uma sociedade assujeitada e praticante de um regime econô-
mico escravista (D’INCAO, 1997). 

Com o advento da República, um novo arranjo de sociedade surgiu com 
o modelo de sociedade burguesa, no qual se criaram papéis sociais específicos 
para homens e mulheres. Para as mulheres foi desenhado um estilo de vida que 
primava pelos cuidados domésticos com os filhos, com os esposos e com atitu-
des voltadas para o seio familiar. Toda a beleza da condição de ser mulher, in-
clusive nas produções artísticas da época, como nas pinturas, engrandecia um 
modelo de mulher distanciada da vida pública. As mulheres não só eram res-
ponsáveis pela criação e consolidação de um ambiente familiar acolhedor, pro-
vedor e sólido, mas também eram tidas como o grande galardão de seus espo-
sos (D’INCAO, 1997). 

Em meados do século XX, a condição majoritária da mulher era a de ser 
subjugada socialmente ao homem. A ela era delegada a função de formar cida-
dãos voltados para a vida social, se fossem filhos homens. Quanto às filhas, ca-
bia às mães a incumbência de repassar o papel a ser desempenhado pela mu-
lher de bem, que futuramente elas deveriam exercer após contraírem matrimô-
nio (SANTOS, 2009).

Na década de 1920, o entendimento da condição social das mulheres so-
freu uma leve alteração: deslocou-se da valorização dos atributos físicos, como 
a beleza, para o valimento do caráter. A ideia que começou a prevalecer “reti-
rou” a mulher dessa posição inferior em relação ao homem, pois a docilidade, 
a meiguice e a complacência da mulher vinham ao encontro da postura viril, 
forte e contumaz dos homens. Proporcionava-se com isso uma complementa-
ridade. Entretanto, conforme Santos (2009), essa proposta de substituição da 
subserviência pela complementaridade em nada redimiu a situação de subal-
ternidade da mulher em relação ao homem. Afirmar que as características tidas 
como femininas completavam as masculinas não desvelava a opressão, mas a 
naturalizava. 

Ao se debruçar sobre a trajetória histórico-social das mulheres ao longo 
do tempo no Brasil, percebe-se que mudanças significativas ocorreram, ocor-
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rem e precisam ocorrer. Entretanto, é notório que as conquistas da década de 
1930, principalmente no mundo do trabalho, contribuíram significativamente 
para que as mulheres ocupassem um novo lugar na sociedade, ao assumir res-
ponsabilidades laborativas no ambiente público (AMARAL, 2011).

Não se pode deixar de reconhecer que as mulheres, na atualidade, são, 
em muitos aspectos, diferente das mulheres dos séculos anteriores. Há, todavia, 
“convenções sociais” que precisam ser repensadas e superadas, tais como: a he-
rança patriarcalista, a mão de obra sub-remunerada, novos arranjos familiares, 
exposição a vulnerabilidades sociais, dentre outras. Só assim, as mulheres po-
derão fazer frente às demandas que vêm ao seu encontro na contemporaneida-
de. É o que se verá a seguir. 

5. A MULHER NA CONTEMPORANEIDADE10 (2000 ATÉ A 
ATUALIDADE)

A condição da mulher brasileira, na maioria dos cenários, é de subalterni-
dade em relação ao homem, o que é exposto até mesmo por meio de provérbios 
populares que balizam concepções sociais, ao enaltecerem a mulher como mãe, 
esposa e doméstica (MACIEL, 2015). As possibilidades de divergências são re-
chaçadas e vistas com maus olhos. Todavia, isto não quer dizer que necessaria-
mente esse fato tenha sido sempre aceito de forma passiva e complacente por 
muitas mulheres; pelo contrário, ao longo da história, são muitos os relatos de 
mulheres que resistiram às imposições sociais em relação ao “seu suposto/im-
posto” papel. 

Essa resistência sempre ocorreu, de várias maneiras e em variados cená-
rios, das maneiras mais criativas e surpreendentes, tais como: trabalhos de fi-
lantropia, migrações, viagens não consentidas pelos responsáveis, dentre ou-
tras. Conforme Santos (2009), esses espaços foram ocupados por mulheres que 
não se sujeitaram à imposição social de um papel definido a priori.

Diante do exposto, os tópicos a seguir discutirão os temas da atualidade, 
que estão diretamente ligados à condição da mulher contemporânea. Atraves-
sados por questões inerentes ao “papel” da mulher que vigorava outrora, esses 
10 Neste tópico será exposta a condição da mulher a partir dos anos 2000. Ou seja, a virada do milênio foi estabelecida como uma 

possível proposta de diferenciação entre os dilemas enfrentados pela mulher no final do século XIX e aqueles característicos 
dos séculos XX e XXI. A intenção não foi a de propor uma redivisão da história, mas a de estabelecer um marco cronológico, para 
expor os temas atuais vivenciados pelas mulheres na contemporaneidade, que, em muitos aspectos, diferem dos vivenciados 
em meados de 1889.
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enfrentamentos apresentam as particularidades dos dilemas sociais, econômi-
cos e políticos da atualidade. 

6. A MULHER E A VIOLÊNCIA

A violência contra a mulher é um tema constantemente em pauta. Em 
muitos aspectos, passa despercebida principalmente pelas próprias mulheres, 
que, em razão tanto de sua frequência quanto de sua condição estrutural, natu-
ralizam sua ocorrência nas relações e representações sociais. As mulheres com-
preendem que se trata de algo inerente à sua própria condição de existência. 
Enfim, a banalização da violência a torna natural. 

Segundo Sá, Carvalho e Souza (2018), a pauta da violência contra as mu-
lheres necessita ser enfrentada cotidianamente, com o intuito de não só conscien-
tizá-las das desigualdades e dos abusos recorrentes em âmbitos públicos e pri-
vados, mas também ser considerado questão de saúde pública. Trata-se de um 
problema de responsabilidade do Estado e carecedor de intervenções políticas, 
jurídicas e governamentais. Para diminuir esse avassalador fenômeno social, é 
imprescindível a efetivação de políticas públicas e de intervenções jurídicas.

Para o efetivo enfrentamento da violência contra a mulher, é necessário 
desvelar a grande influência dos valores patriarcais na subserviência das mu-
lheres, além de compreender sua oferta de opressão às mulheres, pois o patriar-
cado se articula por acordo entre os homens, e pela dominação das mulheres. 
Faz-se ainda importante entender que o sexismo subsidia as desigualdades en-
tre homens e mulheres, pois revela os estereótipos de gênero, haja vista o fato 
de que aponta para posições sociais que são intercambiáveis entre homens e 
mulheres. (SÁ; CARVALHO; SOUZA, 2018). Para isso, cabe perceber as diver-
sas formas de violência, tais como: o feminicídio, 11 a doméstica, a sexual, a ins-
titucional, o tráfico de mulheres, a praticada contra mulheres com deficiência, a 
decorrente do racismo, a lesbofobia, dentre outras. 

11 Feminicídios são crimes cometidos contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, de acordo com a Lei nº 13.104, 
de 9 de março de 2015. Conforme o § 2º, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: 
I - violência doméstica e familiar; II - Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Para Romio (2017), são feminicídios 
os delitos cometidos contr mulher, que sejam referentes à violência sexual, ao espaço domiciliar e familiar, à reprodução e à se-
xualidade. Segundo a autora, o feminicídio pode ser classificado de dois modos: 1 - feminicídios indiretos - caracterizados por 
causas reprodutivas, procriativas, por abortos ou por complicações inerentes ao pré, peri e pós natal, pois, na compreensão da 
autora, esse tipo de violência pode ocorrer em função da supressão de direitos sexuais e reprodutivos, fomentados pelo Estado 
em sua condição de reprodutor do poder patriarcal; e 2 - feminicídio direto - mortes por agressão física, autoextermínio, causas 
indeterminadas e mortes de cunho sexual.
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Conforme Meneghel e Margarites (2017, p. 4), as violências fatais cometi-
das contra mulheres “não são mortes acidentais, mas assassinatos de mulheres 
pelo fato de serem mulheres, que ocorrem pela presença do machismo na socie-
dade e pela incapacidade do Estado de prevenir tais mortes”. Quando há oferta 
de cuidado pelo Estado, este vem balizado por classe social e raça; ou seja, tanto 
o acesso quanto a garantia de direitos não são equânimes para todos.

Ainda segundo Meneghel e Margarites (2017), embora o quantitativo de 
homens assassinados seja maior que o de mulheres, eles são mortos em ambien-
tes públicos por outros homens. As mulheres, em sua maioria, são, entretanto, 
assassinadas em espaços domésticos por homens de seu círculo relacional ínti-
mo. Tais crimes são cometidos após um longo percurso de violências que deli-
neiam o caminho de mortes anunciadas. Além de computarem as estatísticas, 
essas mortes desvelam um significado simbólico da violência, como demonstra-
ção de poder frente aos outros homens e também de co-responsabilização das 
vítimas, que são acusadas de transgredir um comportamento social esperado 
para as mulheres.

Os feminicídios são crimes que revelam a hierarquia existente entre ho-
mens e mulheres, desnudando a concepção de desigualdade de gênero presen-
te na sociedade. Tal manifestação de violência instrumentaliza discursos em 
que se enaltecem fatores que, direta ou indiretamente, responsabilizam a víti-
ma, em conflitos inerentes à conjugalidade, questões de honra e possível patolo-
gia do parceiro. Essa lógica que reduz os motivos dos feminicídios fomenta a ló-
gica mantida entre as inter-relações dos três sistemas de dominação/exploração: 
o patriarcado, o racismo e o capitalismo (MENEGHEL; MARGARITES, 2017).

Quando a pauta é feminicídio, é recorrente o fato de que se compreende 
como tal somente os crimes perpetrados por parceiros íntimos e os assassinatos 
seguidos por violação sexual. Entretanto, na maioria das vezes, não se conside-
rar a relevância dos crimes cometidos contra mulheres a partir da exploração 
sexual comercial, do tráfico de drogas e armas e da migração clandestina. Nes-
ses casos, as mulheres são relegadas a territórios de vingança, sendo assassina-
das em lugar de seus parceiros, em razão da maior facilidade de serem localiza-
das. Essa realidade subestima a prevalência, dificulta a investigação das mortes 
e a punição dos culpados (MENEGHEL; MARGARITES, 2017). 

O entendimento de que os crimes de gênero são inerentes à esfera priva-
da, na qual há pouca presença do Estado, contribui para a impunidade e, con-
comitantemente, permite que a violência masculina homicida direcionada às 
mulheres aumente. Isso corrobora para a não intervenção no sistema patriar-
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cal e na utilização da violência como forma de controle sobre as mulheres para 
mantê-las subordinadas. Há pouca empatia social, que ora considera essas mu-
lheres infratoras e, portanto, merecedoras de morrer, ora são tachadas de re-
les e vis. Suas mortes pouco importam. Há, claramente, uma demonstração do 
tratamento desigual na Justiça, para as mulheres, os pobres e os negros, aque-
les que ocupam lugares de desvantagem na hierarquia social (MENEGHEL;  
MARGARITES, 2017).

O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI),12 
divulgado em 2013, alerta: a “articulação entre racismo e sexismo aprofunda as 
desigualdades e coloca as mulheres nos indicadores mais baixos de desenvolvi-
mento, expressos nas condições de moradia, saúde, acesso a transporte e opor-
tunidades de ascensão no trabalho” (BRASIL, 2013, p. 63).

Assim, é notório que a questão racial vulnerabiliza muito mais as mulhe-
res, na compreensão das violências vividas por mulheres no Brasil. Além de 
o fator sexista estar diretamente ligado às vulnerabilidades enfrentadas pelas 
mulheres, o viés “raça” contribui significativamente com essa dinâmica desfa-
vorável à igualdade de condição entre homens e mulheres.

O caso da violência contra mulheres com deficiência é outra demonstra-
ção significativamente invisibilizada. Segundo o relatório da CPMI já citado, as 
mulheres deficientes sofrem mais violências do que os homens em semelhantes 
condições, o que expõe a duplicidade desse crime cometido contra essas mu-
lheres (BRASIL, 2013).

Esse mesmo relatório aborda duas outras modalidades de violência con-
tra as mulheres: a violência obstétrica13 e a lesbofobia. A primeira abrange a 
negação de direitos, os procedimentos dolorosos e invasivos desnecessários 
na ocasião do parto, a omissão de cuidados para alívio da dor, as negligên-
cias e humilhações antes, durante e após o parto, enfrentadas, na maioria dos 
casos, por mulheres negras e indígenas. Quanto à lesbofobia, o relatório da  
CPMI menciona que a imposição da heteronormatividade como regra de con-
duta sexual em nosso país, em muito, contribui para a estigmatização dessas 
mulheres, que sofrem toda sorte de preconceitos devido à sua orientação sexu-
al (BRASIL, 2013).

12 Essa CPMI teve por finalidade investigar o cenário de violência contra as mulheres no Brasil, além de apurar denúncias de 
omissão do poder público na garantia de direitos na aplicação de instrumentos legais que visem à segurança das mulheres ví-
timas de violência no Brasil.

13 Segundo o relatório da CPMI, a violência obstétrica pode ocorrer de maneira física, sexual, psicológica, institucional e material, 
demonstrando com isso tanto a sutileza quanto a perversidade de uma prática recorrente em muitas instituições de saúde do 
país (BRASIL, 2013).
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Outro fato importante é relatado por Romio (2017) sobre o perfil de homi-
cídios e violências causados por armas de fogo nas Américas. Segundo as esta-
tísticas, as vítimas são, predominantemente, homens negros, indígenas, pobres 
e habitantes das cidades grandes e médias. Entretanto, com o crescente número 
de feminicídios, a autora propõe a categorização em três tipos: o reprodutivo, o 
doméstico e o sexual. O primeiro é oriundo de causas inerentes à procriação e 
direitos reprodutivos; o segundo diz respeito às violências perpetradas no seio 
familiar, ou por ente próximo, ainda que seja em ambiente extradomicílio; e o 
terceiro faz menção às violências sexuais, especialmente o estupro. 

 Quando a pretensão é utilizar o critério “raça” para se apreender a 
violência contra a mulher, os dados expostos no Atlas da violência14 demons-
tram que a taxa de homicídios de mulheres negras (5,3%) é maior se compa-
rado à das mulheres não negras (3,1%). O Atlas revela também que, durante 
a década de 2006 a 2016, os homicídios de mulheres negras cresceram 15,4% 
em detrimento da redução de 8% entre mulheres não negras (CERQUEIRA  
et al., 2018).

No Atlas da Violência (2018) é também exposta a taxa de homicídios de mu-
lheres no Brasil, por estado, revelando algumas particularidades regionais so-
bre a violência contra as mulheres. Ao estabelecer um ranking entre as unida-
des federativas, com as maiores taxas de homicídios de mulheres negras, cons-
tata-se que o Estado de Goiás ocupa o primeiro lugar, seguido pelo Pará em se-
gundo, e por Pernambuco em terceiro (CERQUEIRA et al., 2018). 

No próximo item será feito um recorte específico de gênero, em razão das 
particularidades das questões inerentes ao ambiente de trabalho. Isso se faz im-
portante para desvelar o modo como o mundo do trabalho e suas dimensões 
subjetivas impactam as vivências da mulher. 

7. A MULHER E AS DIMENSÕES DO TRABALHO

Observa-se, na sociedade contemporânea, um aumento significativo do 
trabalho feminino, mesmo sendo precarizado, desregulamentado e desigual. 
As desigualdades dizem respeito às atividades em si, pois as atividades de-
sempenhadas por mulheres requerem menor qualificação, sendo caracteriza-
das como trabalho intensivo de atividades rotineiras e manuais. Por sua vez, os 
14 O Atlas da violência foi organizado por Cerqueira et al. e publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, em 2018.
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homens, na maior parte das vezes, desenvolvem atividades de capital intensivo, 
com utilização de maquinário tecnologicamente avançado (ANTUNES, 2002).

Outro aspecto que expressa a desigualdade da divisão sexual do trabalho 
diz respeito ao salário recebido por homens e mulheres. Segundo Hirata (2014), 
fatores como sexo, raça e classe social determinam as identidades sociais e hie-
rarquizam os valores salariais. O homem branco recebe salários mais altos que 
os homens negros e as mulheres brancas; as negras, por sua vez, percebem sa-
lários inferiores a todos os demais, e grande parte delas trabalha como empre-
gada doméstica. 

Para Antunes (2002), as mulheres em sua maioria, principalmente em pa-
íses em desenvolvimento, trabalham mais do que os homens. Na zona rural, 
por exemplo, o trabalho desempenhado por homens tem um tempo cronológi-
co próprio, enquanto as atividades femininas, além de subsidiarem as funções 
masculinas no campo, não se encerram com o entardecer, configurando-se num 
continuum que adentra horas, dias e anos ininterruptamente. 

Nas considerações sobre divisão sexual do trabalho, não se pode perder 
de vista o trabalho executado por mulheres no interior de suas casas. À mulher 
é designada na maioria dos casos a responsabilidade pelos afazeres domésti-
cos, além de sua jornada de trabalho remunerada. Isto é, a mulher que pos-
sui algum trabalho remunerado ainda responde pela assumência do trabalho 
no âmbito privado, de modo a garantir a fluidez da vida pelo cuidado, para os 
demais membros da família (BRASIL, 2016; ANTUNES, 2002; HIRATA, 2014; 
ONU MULHERES, 2016; CADERNOS DE FORMAÇÃO, 2017). 

Por mais que as mulheres, no ambiente doméstico, realizem muitas ati-
vidades não remuneradas voltadas para o cuidado, estas são consideradas sem 
prestígios, desqualificadas e invisíveis, esse trabalho por vezes é desvalorizado. 
Para Hirata (2014), a falta de cidadania e as condições de vulnerabilidade das 
pessoas que carecem de cuidados, como os idosos e pessoas com deficiência, re-
verberam no status do cuidador. Ou seja, cuidar de pessoas “desvalorizadas” 
socialmente – por uma série de infortúnios, que as tornam desinteressantes pa-
ra a lógica da produtividade – deprecia socialmente o trabalho de quem cuida. 
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua)15 confirmam a atuação das mulheres como principais cuidadoras. 

15 A PNAD Contínua substituiu a PNAD anual, tem como lócus de investigação o domicílio. Objetiva monitorar as variações trimes-
trais e o desenvolvimento, em curto, médio e longo prazo, da força de trabalho, além de outros aspectos inerentes ao desenvol-
vimento socioeconômico do país, tais como outras formas de trabalho, cuidados de pessoas e afazeres domésticos, tecnologia 
da informação e da comunicação, dentre outros. 
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8. A MULHER DIANTE DA SEXUALIDADE E DA EXPECTATIVA DE 
FEMINILIDADE

A forma como as mulheres vivenciam sua sexualidade está diretamente 
ligada às significações de feminilidade e masculinidade, a partir da compreen-
são das diferenças existentes entre gênero em nossa sociedade. Essa diferen-
ciação basicamente ocorre a partir de discrepâncias anatomofisiológicas, o que 
remete a estereótipos preconcebidos sobre os papéis da mulher e do homem e 
subsidia a construção de comportamentos e rótulos a respeito do que é ser mu-
lher e homem no desempenho e na expressão da sexualidade. Desse modo, das 
mulheres se esperam feminilidade, passividade, fragilidade e inferioridade, e 
dos homens a expectativa prima por proatividade, força e virilidade. Essa pers-
pectiva comportamental, socioculturalmente construída, reflete na maneira co-
mo muitas mulheres vivenciam sua sexualidade, que se resume à satisfação do 
parceiro e à procriação (SANTOS et al., 2014). 

Embora, para muitos, esta ainda seja a concepção predominante de mu-
lher, do ponto de vista social, não se pode deixar de mencionar os avanços na 
esfera social no que diz respeito ao comportamento feminino ante a possíveis 
expectativas diante da escolha pelo casamento ou não. Um fato importante nes-
sa mudança de paradigma abrange a maior autonomia que a mulher possui. 
Casar é uma opção; ou seja, a mulher nos dias atuais pode contrair matrimô-
nio ou não, sem maiores sanções morais e sociais, e sem privação do ato sexual  
(ALBERTUNI e STENGEL, 2016).

 Assim, para muitas mulheres sexualmente ativas, a gravidez é uma pos-
sibilidade diretamente ligada a expressões de sexualidade. Todavia, quando 
é indesejada, muitas mulheres brasileiras recorrem à prática do abortamento, 
praticado na clandestinidade, por ser ilegal no Brasil (Lei n. 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940). Para Silva (2012), desde meados do século XIX, o aborto era 
realizado por várias mulheres que se viam gestando de forma indesejada, não 
somente pelas solteiras que sofriam sanções sociais e morais, nem as prostitu-
tas, que viam na gravidez um impedimento para o trabalho, mas também pelas 
mulheres casadas, que, por vários motivos (adultério ou simplesmente por não 
desejarem a maternidade), interrompiam suas gestações. Diante do exposto, fi-
ca claro que o aborto está diretamente ligado a questões sócio-históricas com-
plexas, que balizam a existência feminina em muitos aspectos, demandando 
uma análise pormenorizada ante sua condição moral e jurídica. 
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Para casos em que se possa considerar o curso e a conclusão da gravidez, 
isto insere as mulheres num novo cenário inerente à sua feminilidade, a mater-
nidade. Para muitas, esse período é regado de incertezas, insatisfações, anseios, 
dúvidas, expectativas – enfim, aspectos subjetivos que evocam demandas a se-
rem enfrentadas.

Conforme Zanatta, Pereira e Alves (2018), a gestação e o nascimento de 
um filho requerem adaptações afetivas e fisiológicas por parte da mulher, que 
por vezes não são simples de serem experienciadas. As transformações corpo-
rais, as inseguranças, as incertezas e a ausência – ou presença deficitária – de 
rede de apoio podem contribuir para a fragilização da mulher em meio a tantas 
demandas da gestação e dos cuidados exigidos por um bebê. 

Apesar de existirem muitos enfrentamentos a serem feitos pelas mulhe-
res nos tempos atuais, há, porém, conquistas que foram consolidadas, como a 
de escolha e até de negação do exercício da maternidade. Os métodos contra-
ceptivos oferecem às mulheres o controle sobre seus corpos no que tange à pro-
criação. Assim, gestar é uma condição biológica da maioria das mulheres, mas 
também consiste numa opção. Segundo Cardoso, Oliveira e Lobo (2012), com a 
invenção da pílula anticoncepcional, houve uma grande mudança no modo de 
se reproduzir. Em suma, a gestação, a partir daí, não necessitou ser, fundamen-
talmente, a única ou a última vocação da mulher, pois esta tem se tornado mais 
uma opção entre outras. 

Ainda sobre a vivência da maternidade, Pandolfo (2017) reforça outro as-
pecto da condição da mulher na contemporaneidade: a garantia legal da união 
homoafetiva e, consequentemente, da compreensão de outras configurações fa-
miliares para além da clássica família nuclear burguesa. Ainda segundo o au-
tor, a vivência da maternidade, na perspectiva da homoparentalidade, consiste 
num fato recente.

Do ponto de vista legal, documentos como a Resolução nº 175/2013 do 
Conselho Nacional de Justiça, que editou que a partir de 2013, se tornou possí-
vel que pessoas do mesmo gênero se casem, esta mesma resolução, impede que 
cartórios se recusem a celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo em to-
do território nacional (BRASIL, 2013).

Outra importante observação de Pandolfo (2017) diz respeito à legitimi-
dade do modelo patriarcal de entidade familiar, subsidiando direitos e contri-
buindo para a cristalização de tratativas que ainda subalternam a condição da 
mulher, seja no mercado de trabalho, seja no seio familiar. Um exemplo men-
cionado pelo autor é o tempo garantido em lei de direito para as licenças de 
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maternidade e de paternidade. Conforme a Constituição Federal de 1988, as 
mulheres têm direito a 120 dias de licença, enquanto aos homens cabem tão só 
cinco dias. Para Pandolfo (2017), isto demonstra o grande desequilíbrio entre 
homens e mulheres quanto aos cuidados com os filhos, que fica quase que pre-
dominantemente com as mães. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando as considerações a respeito da condição da mulher, fica notó-
rio quão necessário se faz avançar em muitos outros caminhos. Outro aspecto 
relevante é a necessidade de aprofundamento dos estudos inerentes à condição 
da mulher.

Esse movimento cíclico de naturalização dos “papéis” sociais de homens e 
mulheres, por meio dos ditames patriarcalistas, facilita a dominação de um em 
detrimento da subserviência do outro e promove a cultura do silêncio, seja no 
enfrentamento à violência sofrida, seja na oferta de serviços em instituições, que, 
por vezes, tratam com descaso as mulheres fragilizadas por condutas violentas.

Por mais que estejamos vivendo tempos de contemporaneidade, as mu-
lheres ainda em muitos cenários vivenciam, no seu cotidiano a dinâmica dos re-
trocessos e desigualdades – das mais variadas formas e sutilezas – que há muito 
já deveriam ter sido superados. Tal fato, na melhor das hipóteses, se torna cons-
tantemente um vasto campo de pesquisa e intervenção, carecedor de políticas 
públicas profícuas e resolutivas.
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1. INTRODUÇÃO

A educação faz parte do processo de formação do homem, uma vez 
que a busca pelo conhecimento é intrínseca a sua natureza, e é a 

forma pela qual ele se humaniza, posto que este não nasce pronto. Segundo  
Comenius (2002, p. 45), o homem nasce para aprender e “quem aplicar o espí-
rito ao estudo da sabedoria nunca encontrará o fim: quanto mais souber, tanto 
mais compreenderá que falta muito por saber”. Nesse sentido, a instrução faz 
parte da constituição humana e tudo que o homem é, faz, pensa, diz, inventa 
são formas de buscar o mais alto nível de conhecimento, mas sem nunca chegar 
ao topo, pois a sede de saber é inesgotável devido a vontade do próprio homem 
em conhecer determinadas coisas.

E um dos requisitos genuínos do homem, e que serve para a preparação pa-
ra vida eterna, é “conhecer todas as coisas” por meio da “instrução”, que é “todo 
conhecimento das coisas, das artes e das línguas”. Assim, temos a semente da ins-
trução na constituição de nossa natureza, que é entendida como o nosso “estado 
primitivo original, o lugar de onde fomos expulsos e para onde devemos retor-
nar, por meio do estudo (instrução), virtude e religião (COMENIUS, 2002, p. 55).

1 Doutora e mestra em Letras e Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (2017/2013) e Especialis-
ta em Métodos e Técnicas de Ensino pela Universidade Salgado de Oliveira (2007), e licenciada em Letras (Português - Inglês) 
pela FL/UFG (2003). Professora aposentada da rede pública de ensino e atua no ensino superior desde 2009, com interesse de 
pesquisa na área de Letras e Linguística, Ensino e Formação Continuada de Professores.

FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR:  
ENTRE O FEITO E O DITO

Cássia Rodrigues dos Santos1
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Dessa maneira, para este pensador, a capacidade humana em adquirir co-
nhecimentos é infinita, apesar de suas limitações físicas, não se pode por limites 
a sua mente; ela é capaz de passar de um conhecimento a outro e penetrá-los 
com incrível velocidade. E talvez isto explique a necessidade que o homem tem 
de estar em constante aprendizagem, de modo especial em algumas profissões 
como a de professor, por exemplo. 

Em razão desta constante necessidade de atualização do conhecimento 
humano, ditada principalmente pelo mercado de trabalho, as políticas públicas 
educacionais têm obrigado os professores a buscarem formas de promover mu-
danças nas práticas pedagógicas por meio de um tipo de educação denominada 
de formação continuada. E para Romanowski (2009, p. 138):

A formação continuada é uma exigência para os tempos atuais. Desse mo-
do, pode-se afirmar que a formação docente acontece em continua, inicia-
da com a escolarização básica, que depois se complementa nos cursos de 
formação inicial, com instrumentalização do professor para agir na prática 
social, para atuar no mundo e no mercado de trabalho.

Estudos que têm por objetivo a ampliação do conhecimento docente e 
aprofundamento teórico-metodológico para sanar as dificuldades no aluno, es-
pecialmente no que se refere ao desenvolvimento da leitura e escrita. Diante 
dessa variedade de estudos, surge o seguinte questionamento: Dos formatos de 
educação continuada, a escola pode ser considerada um lócus de formação con-
tinuada do professor?

Para tentar responder a essa indagação, neste trabalho fazemos um breve 
histórico dos estudos continuados a fim de compreender a consolidação desta 
modalidade de ensino para, em seguida, apresentar os resultados de um levan-
tamento bibliográfico de algumas pesquisas que investigaram as contribuições 
das denominadas formações em serviço para o exercício da docência.

2. FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR: UMA DEMANDA 
ECONÔMICA E SOCIAL

Nas últimas décadas, cresceu o número de estudos que se intitulam como 
sendo de “formação continuada” e que oferecem alternativas para melhorar a 
prática do professor em sala de aula, bem como sua valorização profissional. 
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Neste sentido, várias são as discussões acerca dos conceitos de formação con-
tinuada no meio educacional que ora se apresentam como sendo estudos pre-
senciais, em cursos oferecidos pela secretaria, ora em plataformas online, a dis-
tância, e até mesmo estudos coletivos e reuniões escolares se enquadram nessa 
terminologia. Contudo, 

à parte as discussões conceituais, no âmbito das ações dirigidas e qualifi-
cadas explicitamente para esse tipo de formação, vê-se que, sob esse rótu-
lo, se abrigam desde cursos de extensão de natureza bem diversificada até 
cursos de formação que outorgam diplomas profissionais, seja em nível 
médio, seja em nível superior. Muitos desses cursos se associam a proces-
sos de educação a distância, que vão do formato totalmente virtual, via in-
ternet, até o semipresencial com materiais impressos. (GATTI, 2008, p. 57)

O fato é que o estudo continuado surge com formas variadas e sob dife-
rentes propostas. Todavia, não se tem uma determinação exata do que seria es-
se formato de especialização e as razões para sua criação, seja para suprir uma 
necessidade do próprio profissional, seja para atender a uma exigência da pro-
fissão do mercado de trabalho. O que se pode constatar é que o surgimento des-
se tipo de formação tem fundamentos históricos, principalmente em decorrên-
cia dos desafios apresentados no ensino nos últimos tempos. Os baixos índices 
da educação, que comprovam a ineficiência do ensino, criam discursos que si-
nalizam na direção da emergência de mudanças e renovação no currículo esco-
lar e nas próprias teorias de ensino. Ideia que, 

nos últimos anos do século XX, tornou-se forte, nos mais variados setores 
profissionais e nos setores universitários, especialmente em países desen-
volvidos, a questão da imperiosidade de formação continuada como um 
requisito para o trabalho, a ideia da atualização constante, em função das 
mudanças nos conhecimentos e nas tecnologias e das mudanças no mundo 
do trabalho. (GATTI, 2008, p. 58)

Em decorrência desses tipos de discursos que a preocupação com a for-
mação de professores entrou em pauta mundial. O que acabou por atribuir no-
vas condições de trabalho ao professor: de um lado, as novas tecnologias e a ne-
cessidade de ampliação do conhecimento; por outro, a constatação, na prática, 
do baixo desempenho dos alunos, problema enfrentado pelas escolas e que aca-
bam por exigir mudanças nas políticas públicas, com ações que reformulassem 
os currículos e a formação dos docentes.
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Segundo Gatti (2008), alguns documentos internacionais passaram a con-
templar a questão da formação continuada como prioritária. Dentre esses do-
cumentos pode-se mencionar três do Banco Mundial (1995, 1999, 2002); o docu-
mento do Programa de Promoção das Reformas Educativas na América Latina 
(PREAL, 2004), a Declaração Mundial sobre a educação superior no século XXI: 
visão e ação, e o texto Marco referencial de ação prioritária para a mudança e o 
desenvolvimento superior (UNESCO, 1998), dentre outros. Em todos esses do-
cumentos, a educação continuada é apresentada como uma forma de renova-
ção do ensino.

Neste emaranhado de discussões, surge também a tendência do ensino 
em competências a serem desenvolvidas, tanto nos professores como nos alu-
nos. Nesta perspectiva, ser competente passa a ser uma condição da competi-
tividade no mercado de trabalho. Assim, a educação tem, de maneira mais ní-
tida, o seu papel atrelado ao da economia, pois é preciso elevar os indicadores 
de aprendizagem dos alunos de modo que estejam qualificados para o mercado 
de trabalho, de uma sociedade de consumo. Neste sentido, é preciso qualificar 
também o profissional que atua junto ao aluno, o professor.

Em razão disso, a partir de 1996, a legislação passou a contemplar as ini-
ciativas de educação continuada e a delimitar seus espaços e validade. O que 
desencadeia outra discussão, e que diz respeito sobre quem seria responsável 
por prover esse tipo de estudo: do profissional que precisa estar em constante 
aprendizagem para atender a uma demanda de mercado e também obter valo-
rização em termos salariais, ou se esse tipo de estudo é de responsabilidade das 
políticas públicas educacionais, até mesmo com previsão em lei.

Para Gatti (2008), na última década, tanto a expansão da oferta de progra-
mas ou cursos de educação continuada quanto a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN, lei nº 9.394/96) vieram provocar os poderes públi-
cos quanto a esse tema, ao promover um debate sobre a questão da importân-
cia da formação continuada, inclusive, ao tratar dela em vários de seus artigos.

O artigo 67, por exemplo, estipula aos poderes públicos que “Os sistemas 
de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, asseguran-
do-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magis-
tério público”. Ainda, em seu inciso II prevê o “aperfeiçoamento profissional 
continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim”, 
destacando assim que o aperfeiçoamento profissional continuado é um dever e 
obrigação do Estado.

No artigo 80, há a indicação dessa obrigação do Poder Público, ao definir 
que este “incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensi-



56

no a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação con-
tinuada”. Tanto que em sua disposição transitória, no artigo 87, §3º, inciso III, 
estabelece que cada município deverá “realizar programas de capacitação para 
todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da 
educação a distância”. Neste aspecto, a educação a distância é entendida como 
uma das formas de educação continuada e que, inclusive, 

passou a ser um caminho muito valorizado nas políticas educacionais dos 
últimos anos, justificada até como uma forma mais rápida de prover for-
mação, pois, pelas tecnologias disponíveis, pode-se flexibilizar os tempos 
formativos e os alunos teriam condições, quando se trata de trabalhadores, 
de, em algumas modalidades de oferta, estudar nas horas de que dispõem, 
não precisando ter horários fixos, o que permitiria compatibilização com 
diversos tipos de jornadas de trabalho. (GATTI, 2008, p. 65)

A partir dessas reflexões e discussões da lei, começa a surgir toda sorte 
de modelos de formação que se intitulam como sendo “educação permanente”, 
“educação continuada”, “formação continuada”, nas quais os profissionais da 
educação podem se manter em constante “reciclagem, treinamento, aperfeiço-
amento, atualização, capacitação”. De acordo com Hypolitto (2000), essa diver-
sidade de nomenclatura só veio a prejudicar o entendimento desse seguimento 
de estudo, por não se ter uma clareza da teoria a qual cada termo teve origem, 
mesmo que ao final todos tivessem o mesmo objetivo.

Para Gatti (2008), além da LDBEN, outros documentos também foram im-
prescindíveis para a propagação e estabelecimento da formação continuada. 
Após a ampliação das responsabilidades dos municípios em relação à educa-
ção escolar, outras iniciativas foram estabelecidas no âmbito estadual e muni-
cipal, em decorrência das mobilizações dos sindicatos. Um desses documentos 
diz respeito aos tipos de recursos a serem aplicados ao setor educacional, bem 
como a sua regulamentação, e é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

um incremento forte em processos chamados de educação continuada.  
A lei que instituiu o FUNDEF deu, pela primeira vez na história educacio-
nal do país, respaldo legal para o financiamento sistemático de cursos de 
formação de professores em serviço, prevendo recursos financeiros para 
a habilitação de professores não titulados que exerçam funções nas redes 
públicas. (GATTI, 2008, p. 64)
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A partir desses aspectos nota-se um aumento na oferta de programas de 
“educação continuada” como cursos de especialização lato senso e stricto sensu 
que, de modo geral, se encarregam da formação profissional por meio da ini-
ciação à pesquisa. 

Entretanto, o crescimento dos cursos de especialização em todas as áre-
as, presenciais ou a distância, trouxe uma nova preocupação, a qual chamou a 
atenção do poder público que, por sua vez, viu a necessidade de regular os cur-
sos e instituições que ofertariam essas modalidades de ensino. Assim, foi edi-
tada, pelo CNE, a Resolução nº 1/07, de 8 de junho de 2007, que aborda os se-
guintes pontos:

1. as instituições de ensino superior já credenciadas podem oferecê-los sem 
necessidade de autorização; 2. outras instituições poderão ser credencia-
das nos termos da resolução; 3. os cursos ficam sujeitos à avaliação dos ór-
gãos governamentais quando do recredenciamento da instituição; 4. para 
o Censo do Ensino Superior, os dados desses cursos deverão ser informa-
dos sempre que solicitados; 5. metade dos docentes nesses cursos deve 
ter título de mestre ou doutor, obtidos em programas stricto sensu devida-
mente credenciados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES)/ MEC; 6. os cursos de pós-graduação lato sensu a 
distância só podem ser oferecidos por instituições credenciadas para esse 
fim específico pela União. (GATTI, 2008, p. 66)

De acordo com essa autora, a regulamentação da oferta de especializações 
inaugura um novo período político que possibilita mapear e conhecer melhor 
o que é oferecido nesse tipo de formação. O que acaba por indicar que houve a 
preocupação com a qualidade dos cursos de formação, com os conteúdos minis-
trados, bem como com a qualificação dos formadores.

Nesse contexto, ao considerar a noção de que educação continuada “tem 
a significação fundamental do conceito de que a educação consiste em auxiliar 
o profissional a participar ativamente do mundo que os cerca, incorporando tal 
vivência no conjunto dos saberes de sua profissão” (MARIN, 1995, p. 19), é pre-
ciso pensar nos espaços onde estas acontecem: universidades, centros de estudo 
e até mesmo a escola. E a escola, enquanto espaço de relações e de encontro cul-
turais, é também lugar que apresenta possibilidades de formação em serviço.  
E pensar a escola como espaço de formação continuada de professores,

significa em primeira instância compreender a mesma e o professor situa-
do em um contexto historicamente construído, onde a escola e os profes-



58

sores estão presentes, ora como ativos, determinantes, transformadores, 
ora como passivos, determinados e conservadores. Como também existe a 
preocupação de correlacionar o espaço escolar com o contexto mais amplo 
da cultura do país e do mundo”. (NEZ, 2004, p. 73)

A esse respeito Candau (1996, p. 143) afirma:

O lócus da formação a ser privilegiado é a própria escola; isto é, é preci-
so deslocar o lócus da formação continuada de professores da universi-
dade para a própria escola de primeiro e segundo graus. Todo processo 
de formação continuada tem que ter como referência fundamental o saber 
docente, o reconhecimento e a valorização do saber docente. (CANDAU, 
1996, p. 143)

Nesse sentido, para o autor, tornar a escola um lócus de formação é um 
modo de superar o modelo tradicional e de valorização dos saberes docente e 
da prática cotidiana. No entanto, vale ressaltar que não basta instituir a escola 
como espaço de formação, é preciso fornecer condições e mobilizar ações que 
instaure o processo formativo. Isto, uma vez que, 

a formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissio-
nal dos professores, tomando as escolas como lugares de referência. Trata- 
se de um objetivo que só adquire credibilidade se os programas de forma-
ção se estruturam em torno de problemas e de projetos de ação e não em 
torno de conteúdos acadêmicos. (NÓVOA, 1991, p. 30)

Diante das ideias da escola como espaço de formação continuada de pro-
fessores, e da possibilidade de modalidades ofertadas por ela, como oficinas, 
palestras, projetos de estudos, e que mobilizam os professores em seus contex-
tos de trabalhos, passamos a apresentar alguns estudos que contemplam o es-
paço escolar, de modo a destacar as contribuições desse tipo de estudo.

3. FORMACÃO CONTINUADA NO ESPACO ESCOLAR: SUAS 
CONTRIBUIÇÕES

Para conhecer as contribuições da formação continuada no espaço esco-
lar, buscamos pelos resultados de alguns estudos que empreenderam essa te-
mática, os quais apresentamos no Quadro 1, a seguir:
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Quadro 1. Trabalhos selecionados para este estudo

Autor Título Categoria Instituição
YAMAMOTO, 
C.

Formação continuada na 
escola.

Dissertação 
de mestra-
do - 2008.

Universidade Meto-
dista de São Paulo/São 
Bernardo do Campo

BALBÉ, M. M. 
G.

A contribuição da formação 
continuada para os profes-
sores da educação infantil 
da instituição adventista do 
Paraná: Regional norte

Tese de 
doutorado - 
2011

PUC - SP

WENGZYNSKI, 
D. C. e 
TOZETTO, Z. S.

A formação continuada fa-
ce as suas contribuições pa-
ra a docência

Artigo - 
2011

ANPED SUL

SAGRILLO, D. 
R., et al.

O espaço da escola na for-
mação continuada de pro-
fessores: lócus de conquis-
tas ou mera formalidade?

Artigo - 
2012

Perspectiva, Florianó-
polis

OLIVEIRA, E. 
G.

A formação continuada no 
contexto escolar: o que re-
velam os professores?

Artigo - 
2016

UFMT - Cuiabá.

Fonte: Autoria própria.

Iniciamos essa apresentação com o trabalho de Yamamoto (2008, p. 80), 
que trata da formação continuada a partir de ações desenvolvidas no Horário 
de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), cujos resultados indicam que pesqui-
sados reconhecem a escola como lócus de formação continuada, “porém não o 
valorizam como tal”. Isto, uma vez que estes “ainda atribuem valores altos para 
os cursos, atividades pontuais de formação continuada”. Achados que levam a 
autora a considerar que os pesquisados ainda estejam no processo de transição 
do antigo para o novo modelo de formação.

Resultado semelhante pode ser visto na pesquisa de Balbé (2011), que ver-
sa a respeito das contribuições da formação continuada em serviço para profes-
sores da educação infantil, de uma escola adventista, cujos resultados revelam 
que os professores consideram que os conhecimentos teóricos da graduação, 
embora fundamentais para a atuação em sala de aula, não dão conta da com-
plexidade da escola; assim, a formação continuada é que contribui efetivamente 
com a prática pedagógica.
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Por esta razão, eles admitem que a formação continuada, a partir de te-
mas e situações propostos pela escola, é uma ação positiva “porque se consti-
tui em um espaço em que professores/as podem confrontar suas teorias implí-
citas, advindas da sua experiência, com outras de suas colegas e com aspectos 
teóricos que podem levar o/a professor/a a rever procedimentos da sua ação 
docente” (BALBÉ, 2011. p. 129). Apesar disso, os professores entendem que as 
discussões e orientações que ocorrem durante as formações têm valor instru-
mental, uma vez que são advindas de interesses da instituição, mas reconhe-
cem que a formação ofertada em serviço possui características de formação 
continuada.

Já outro estudo, o de Wengzynski e Soares (2012), que trata da contribui-
ção da formação continuada para professores em uma escola de Ponta Grossa 
- PR, há a constatação de que os professores consideram que os estudos teóri-
cos dos documentos oficiais, realizados na própria unidade de ensino, só fazem 
sentido se estes estiverem alinhados com as práticas pedagógicas. Assim, para 
essas autoras, 

a relação teoria e prática na visão dos docentes está distante de suas salas 
de aula e tampouco da realidade de seu trabalho, por não conseguirem 
estabelecer a reflexão sobre a prática. A ausência desta reflexão mostra 
que a formação continuada da escola, não consegue fomentar mudanças 
significativas no trabalho de seus professores. (WENGZYNSKI; SOARES, 
2012, p. 14)

Apesar disso, as autoras afirmam que os professores consideram que os 
estudos ofertados na instituição sejam positivos para a formação profissional, 
embora sintam dificuldades em significá-los em sua prática cotidiana em sala 
de aula. Isto, do ponto de vista das autoras, tem a ver com a concepção de for-
mação continuada centrada no modelo aplicacionista, em que os professores 
buscam “fórmulas” para serem aplicadas em sala de aula.

O estudo de Sagrillo et al. (2012), por sua vez, apresenta uma proposta 
de reflexão acerca da formação em serviço, em uma escola municipal de Santa 
Maria/RS, no qual os resultados indicam que o quadro atual de formação con-
tinuada no espaço escolar é superficial e inadequado às reais necessidades da 
instituição. Por esta razão, os autores enfatizam a importância de se dedicar um 
pequeno tempo das horas-atividades em prol da formação dos professores de 
modo a valorizá-los e, ao mesmo tempo, fomentar uma melhor qualidade de 
ensino, como uma forma de reverter o quadro de inadequação.
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Os autores salientam, em seu estudo, que a formação na escola muitas ve-
zes fica secundarizada, em detrimento das questões burocráticas e organizacio-
nais; isto, uma vez que esta

prioriza “assuntos de caráter diverso, tais como: questões organizacionais, 
informes, recados da Secretaria Municipal de Educação (SMEd) – a respei-
to de prazos a serem cumpridos – eventos, queixas de professores sobre 
alunos, relatos pela Orientadora Educacional sobre alunos considerados 
“problema”, entre outros. Isso se dá sem que uma análise das causas seja 
realizada ou que propostas de soluções coletivas sejam planejadas, eviden-
ciando que, ao tratar de tantos assuntos num pequeno espaço de tempo, 
a formação continuada é, praticamente, negligenciada. (SAGRILLO, et al., 
2012, p. 1065)

Aliado a tudo isso, os autores também destacam o fato de que as delibera-
ções das formações são concentradas nas mãos do grupo gestor, o que impede, 
por vezes, o trabalho coletivo, a descentralização de ações e, consequentemente, 
a coparticipação e comprometimento dos professores com o processo de trans-
formação social da escola. Nesse sentido, 

tais aspectos se apresentam no âmbito da escola municipal investigada 
e se constituem em fatores impeditivos da construção do coletivo esco-
lar, prejudicando fundamentalmente o requisito mais avançado da Lei n° 
9.394/96 (BRASIL, 1996), que é o princípio da democratização, visto que as 
tentativas de mudança nas escolas são frutos de decisões isoladas e centra-
lizadas, reproduzindo o legitimando a ideologia capitalista. (SAGRILLO, 
2012, p. 1066)

Desse modo, para os autores, o professor, no processo de formação conti-
nuada, toma uma posição a crítica e distanciado das decisões que, por ventura, 
poderiam transformar as práticas educacionais e o ensino. Isto quando, na ver-
dade, o processo de formação deveria dotar “os professores de conhecimentos, 
habilidades e atitudes para desenvolver profissionais reflexivos ou investigado-
res” (IMBERNÓN, 2011, p. 41).

Por fim, o estudo de Oliveira (2016) destaca, em pesquisa intitulada  
“A formação continuada no contexto escolar: o que revelam os professores?”, 
que existe uma diversidade de oportunidades de formação no espaço escolar. 
E que estes, de acordo com a visão dos pesquisados, “são necessários à melho-
ria da prática pedagógica”, mesmo que grande parte não atenda às demandas 
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de sala de aula. Por esta razão, há a necessidade de que estes momentos sejam 
organizados a partir de temas que aflige a maioria, com a participação de espe-
cialistas de área para que as discussões ultrapassem os limites internos, estimu-
le a ampliação do conhecimento e oriente a construção de novas práticas. E isto 
decorre do fato de que

o conhecimento profissional consolidado mediante a formação permanen-
te apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e de competên-
cias de processamento da informação, análise e reflexão crítica em, sobre e 
durante a ação, o diagnóstico, a decisão racional, a avaliação de processos 
e a reformulação de projetos. (IMBERNÓN, 2010, p. 75)

Nessa perspectiva, Oliveira (2016, p. 9240) enfatiza que os professores 
consideram que “o praticismo não é suficiente para o atendimento das situ-
ações vivenciadas no contexto escolar”; havendo, nesse sentido, uma valori-
zação da teoria, desde que esta tenha uma estreita relação com o exercício da 
prática.

Assim, a formação continuada deve proporcionar ao professor “refletir so-
bre a prática educacional, mediante a análise da realidade do ensino, da leitura 
pausada, da troca de experiências. Estruturas que tornem possível a compreen-
são, a interpretação e a intervenção sobre a prática” (IMBERNÓN, 2010, p. 43).

Além disso, os professores também consideram que um diferencial da 
formação na escola é a possibilidade de pensar em questões específicas da pró-
pria escola, o que acaba por provocar nos docentes um sentimento de pertenci-
mento diante das discussões e das contribuições para o trabalho na instituição.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso seguido até o momento nos leva a algumas reflexões impor-
tantes acerca das contribuições da formação continuada no espaço escolar.  
E, de acordo com o levantamento dos estudos sobre essa temática, é possível di-
zer que, de modo geral, a escola é considerada como um lócus de formação. To-
davia, no que concerne ao impacto desses cursos na formação dos professores, 
os estudos revelam que grande parte considera que a maioria deles é oferecida 
ao professor como forma de aprofundar o conhecimento em áreas específicas, 
mas sem necessariamente atender às demandas de em sala de aula. 
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Esse posicionamento se justifica tendo em vista que muitas das ações e es-
tudos realizados na escola não fazem relação com o cotidiano de sala de aula, 
pois normalmente são pensados pelo grupo gestar, sem a participação refletida 
do professor; aspectos que dificultam a ressignificação na prática das teorias es-
tudadas nas formações. Mas, mesmo assim, os professores consideram impor-
tante estudar as teorias e destacam que quando as ações são voltadas para pen-
sar o interior da escola, eles têm um sentimento de pertencimento, o que impli-
ca em um diferencial de formação no âmbito escolar.

Desse modo, verifica-se que a formação continuada na escola pode con-
tribuir com a formação do professor, desde que seja pensada para atender uma 
demanda escolar e que faça sentido para os envolvidas, pois “um sentido mais 
lato, os professores que refletem na, sobre e acerca da ação empenham-se em 
uma investigação com vista não só a uma melhor compreensão de si próprios 
enquanto professores, mas também tendo em vista a melhoria do seu ensino 
(DAY, 2001, p. 47). 

Assim, quando se propõem estudos que não consideram o sujeito e suas 
práticas como ponto de partida, e as várias realidades e necessidades dos gru-
pos de estudo, acaba-se por apenas informar mais algum conhecimento que, 
provavelmente, o professor desconheça ou tenha dúvidas, ou ainda, que ao fi-
nal leve na bagagem mais algumas “receitas” a serem aplicadas e reaplicadas 
que, por vezes, não modificam suas práticas.

Mas, de certo modo, essas formas de ensino acabam por instruir de algu-
ma maneira, pois, sempre ocorrerão mudanças no discurso, já que o professor 
passa a acreditar em novas teorias, mesmo sem significação e mudanças em suas 
práticas. Na verdade, as teorias e modelos não são suficientes para preparar ade-
quadamente o profissional, tornando-se, segundo Moita Lopes (1995), um gran-
de equívoco, pois “ignora-se o fato de que o conhecimento é um processo e que, 
portanto, o professor formador e o aluno-professor, em cursos de formação de 
professores, têm que se engajar em uma prática de produção de conhecimento”.

Diante do exposto, entendemos que a formação continuada no espaço 
escolar traz contribuições para a formação do professor, pois possibilita, por 
exemplo, a reflexão crítica das teorias adquiridas na prática pedagógica, mas 
ainda não contemplam, de modo satisfatório, as demandas de conhecimento 
por parte dos professores. E, para tal, a escola ainda deve priorizar a relação te-
oria e prática de modo a levar os professores a repensarem suas práticas em sala 
de aula. Sendo assim, a escola ainda é um espaço de formação em construção, 
onde deve haver discussões de temas que considerem as práticas pedagógicas, 
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as experiências e a formação integral do professor. Portanto, um espaço de pro-
dução do conhecimento, no qual prática e teoria sejam integradas em um pro-
cesso de reflexão crítica e consciente.
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1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa apontará a importância da Inteligência Emocional 
(IE) no ambiente organizacional, buscando compreender de que for-

ma ela pode influenciar no desenvolvimento da organização, na constituição de 
equipes eficazes, na resolução de conflitos, no papel do líder, no clima organiza-
cional e no desempenho pessoal e no trabalho. A finalidade deste estudo é obter 
embasamento para propor melhoria para o quadro de professores, podendo au-
mentar seu potencial psicológico e produtivo.

O presente projeto tem por objetivo comprovar a importância da Inteli-
gência Emocional no ambiente organizacional, apresentando como estudo de 
caso uma pesquisa realizada com o corpo docente da Faculdade Aphonsiano, 
compreendendo de que forma a inteligência emocional pode influenciar no de-
senvolvimento da organização. Para atingir seu objetivo, o projeto em questão 
busca evidenciar o conceito de inteligência emocional e seus benefícios; iden-
tificar as competências de um profissional emocionalmente inteligente; e de-
monstrar como este tipo de inteligência influencia no desempenho e sucesso 
organizacional.

1 Graduado em Administração pelo Instituto Aphonsiano de Ensino Superior.
2 Doutora em Psicologia pela PUC-GO; Estágio pós-doutoral em Psicologia pela PUC-GO e Estágio pós-doutoral em Geografia pe-

la UFG; Mestre em Desenvolvimento Organizacional pela FACECA-MG; Professora do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior; 
Professora da Universidade Estadual de Goiás.

INTELIGÊNGIA EMOCIONAL E SUA  
IMPORTÂNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES:  

ESTUDO DE CASO EM UMA FACULDADE PRIVADA

Luís Fellype Martins1

Roseli Vieira Pires2
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Focar o universo das emoções, empatia e comportamento no ambiente de 
tarefa pode causar estranheza sob o olhar das teorias organizacionais pelo fa-
to os gestores de vanguarda estarem, efetivamente, preocupados nos aspectos 
pautados nas interações do mundo empresarial dinâmico e complexo. Há al-
gum tempo, o sucesso de um indivíduo era avaliado pelo entendimento lógico 
e suas habilidades, ou seja, pelo seu Quociente Intelectual, hoje, a capacidade de 
controlar os sentimentos e emoções, principalmente, no ambiente de trabalho é 
um grande diferencial para o indivíduo, pois este pode fazer com que as emo-
ções trabalhem a seu favor, proporcionando à instituição um melhor desempe-
nho, uma vez que, aliada a administração das emoções, o indivíduo tem melhor 
desenvolvimento interpessoal.

O que impulsionou a realização deste trabalho foi entender que o proces-
so de desenvolvimento, qualificação e controle das emoções das pessoas é im-
portante e que pode não ser bem-sucedido apresentando conceitos, definições e 
ferramentas necessárias às decisões no desenvolvimento, qualificação e contro-
le das emoções no ambiente organizacional; com base nos princípios da admi-
nistração, psicologia organizacional e a Gestão de Pessoas.

Em razão do mundo altamente globalizado no qual estamos inseridos, 
dos constantes avanços tecnológicos, da grande competitividade de merca-
do e mudanças organizacionais, os profissionais tendem a sofrer uma pres-
são psicológica em seu cotidiano, prejudicando seu desempenho. Diante dis-
so, a inteligência emocional é um assunto atual e de bastante relevância, pois 
para acompanhar este ritmo veloz de mudanças é necessário se tornar dinâ-
mico, flexível, capaz de não só absorver, mas de utilizar a informação no seu 
processo decisório e também nas relações sociais desenvolvidas no ambiente  
organizacional. 

A pesquisa foi dividida em três partes: a primeira refere-se à fundamenta-
ção teórica composta por referências de autores reconhecidos sobre o tema co-
mo conceito, competências da IE, benefícios da IE e a inteligência emocional nas 
organizações. A segunda parte diz respeito à metodologia utilizada para reali-
zação do presente trabalho científico que se refere a ordem dada aos processos 
necessários na investigação para atingir um determinado objetivo. Neste caso, 
foram determinantes a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Por últi-
mo, é explanada de forma abrangente a análise e discussão dos resultados obti-
dos, seguido das considerações finais com a sugestão do autor. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Comportamento Organizacional

De acordo com Robbins (2005), até o fim da década de 80 as escolas de 
administração não davam importância para as habilidades interpessoais e para 
a eficácia da gestão, enfatizavam apenas os aspectos técnicos como economia, 
contabilidade, finanças e métodos quantitativos. Nas últimas décadas, os pro-
fessores passaram a perceber a importância do papel que o conhecimento tem 
sobre o comportamento humano na eficácia da gestão. Assim, cursos voltados 
para esta área foram sendo incluídos no currículo. 

Um estudo sobre a força de trabalho, nos Estados Unidos, comprovou 
que a qualidade do trabalho e o apoio recebido no ambiente de trabalho são 
mais importantes que salários e benefícios adicionais. Logo, a retenção de fun-
cionários de alto nível está, diretamente, ligada com o reconhecimento das habi-
lidades interpessoais pelos executivos. Como atualmente o ambiente de traba-
lho está cada vez mais competitivo e exigente, além de pessoas com habilidades 
técnicas os executivos precisam também de habilidades interpessoais. A seguir 
são apresentados três conceitos sobre o Comportamento Organizacional. 

 “A compreensão do comportamento individual e dos grupos em situação 
de trabalho constitui o campo de estudos do Comportamento Organizacional” 
(QUADROS; TREVISAN, 2014, p. 1). 

Conforme Robbins (2005, p. 6):

O comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o 
impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamen-
to dentro das organizações com o propósito de utilizar este conhecimento 
para melhorar a eficácia organizacional.

Resumidamente, pode-se afirmar que o comportamento organizacional se 
preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas empresas e com o impac-
to deste comportamento no desempenho da empresa. Embora haja controvér-
sias sobre alguns tópicos que formam o comportamento organizacional, existe 
um consenso para a inclusão de componentes básicos como motivação, com-
portamento e poder de liderança, comunicação interpessoal, estrutura e pro-
cessos de grupos, aprendizado, desenvolvimento de atitudes e percepção, pro-
cessos de mudanças, conflitos, planejamento do trabalho e estresse no trabalho  
(ROBBINS, 2005).
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2.2 Inteligência

A origem da palavra inteligência faz referência a quem sabe escolher. Ela 
permite, portanto, escolher as melhores opções na hora da solução dos proble-
mas. É a capacidade de compreender e resolver os problemas e conflitos e de 
adaptar-se à novas situações. A inteligência é uma questão de abrangência que 
tem sido procurada com intuito de saber se há possibilidade de avaliar e medir 
o grau de habilidade intelectual de uma pessoa.

Para Goddard (1945, p. 50) “a inteligência é o grau de eficácia que a ex-
periência tem para solucionar problemas presentes e prevenir os futuros”. Em 
razão disso, compreende-se que inteligência é a experiência que influencia na 
forma de resolução dos problemas atuais e na prevenção de futuros. A inteli-
gência é o ato de se adequar à novas ideias, novas situações, se adaptar a algo 
novo, novas experiências, nova aprendizagem, saber utilizar a criação para um 
benefício.

Portanto, inteligência é a maneira, o modo de reagir e compreender a situ-
ações ou fatos buscando a melhor escolha, utilizando conhecimentos para uma 
atuação melhor. É a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver proble-
mas e se destacar diante de um novo aprendizado.

Neste sentido, Cepik (2003, p. 27) diz que “inteligência é toda informação 
coletada, organizada ou analisada para atender as demandas de um tomador 
de decisões qualquer”. Por conseguinte, compreende-se que inteligência é a ca-
pacidade de ouvir, entender e saber transformar os dados em informações, pa-
ra tomar decisões, para se ter um caminho de vida condizente com a realidade 
de cada um.

2.2.1 Inteligência Emocional

O primeiro uso do termo “Inteligência Emocional” é geralmente atribu-
ído a Wayne Payne, citado em sua tese de doutorado, em 1985. Em 1990, dois 
psicólogos, Peter Salovey, de Yale, e John D. Mayer, da Universidade de New 
Hampshire, propuseram uma teoria abrangente da IE e definiram ser ela capaz 
de monitorar e regular os próprios sentimentos e os de outras pessoas, e de uti-
lizar os sentimentos para orientar o pensamento e a ação (COBERÔ, 2007).

Em 1995, tendo como principal defensor o psicólogo, Daniel Goleman, 
PhD, a IE foi por ele considerada um tipo de inteligência que abrange as emo-
ções utilizadas a favor do próprio indivíduo. O tema se popularizou com a pu-
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blicação do seu livro “Inteligência Emocional”. Sua teoria revolucionou o con-
ceito e compreensão de inteligência, quebrando o paradigma de que somente 
eram inteligentes as pessoas com QI elevados capazes de solucionar problemas 
lógicos matemáticos e compreenderem teorias bem desenvolvidas.

Indivíduos emocionalmente capazes são aqueles que conseguem utilizar 
de forma eficiente aptidões que possuem, sabem lidar muito bem com seus pró-
prios sentimentos e conseguem não só lidar como compreender os sentimentos 
dos outros. Através da IE criam-se motivações para si, persistem em um objeti-
vo, controlam impulsos e aguardam a satisfação dos desejos, são autoconfiantes 
e empáticos, e não permitem que a ansiedade interfira no raciocínio e no bom 
estado de espírito.

Visto que os conflitos vêm sendo cada mais vez mais frequentes no am-
biente organizacional, é notado que eles precisam ser geridos em uma propor-
ção maior e mais ágil, como são transmitidos por diversos tipos de emoções, o 
uso da inteligência emocional favorece a resolução desses conflitos.

Até pouco tempo o sucesso de um colaborador era analisado pelo raciocí-
nio lógico e habilidades matemáticas e espaciais (QI). Hoje, os rumos apontam 
para a inteligência emocional, para corresponder à capacidade de se conduzir 
as próprias emoções utilizando-a de modo inteligente, sendo capaz de lidar 
com as mesmas.

Para Goleman (2001, p. 337) a IE corresponde “a capacidade de identifi-
car nossos próprios sentimentos e os dos outros, de motivar a nós mesmos e de 
gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos”. Assim, 
considera-se a IE como uma capacidade de detectar não só os sentimentos de 
uma maneira individual, mas sim, de uma maneira em geral, sabendo gerir as 
próprias emoções de uma forma obtendo também a motivação.

A Inteligência emocional é simplesmente o uso inteligente das emoções, 
isto é, fazer intencionalmente com que as emoções trabalhem a seu favor, usan-
do-as como uma ajuda para editar seu comportamento a seu raciocínio de ma-
neira a aperfeiçoar seus resultados (WEISINGER, 2001, p. 14).

De acordo com Gardner (1995) inteligência emocional envolve talentos, 
como a capacidade de motivar-se e persistir diante de frustrações, controlar im-
pulsos e adiar a satisfação, regular o próprio estado de espírito e impedir que 
a aflição invada a capacidade de pensar, além de criar empatia e esperar, tudo 
com o objetivo de garantir uma vida bem-sucedida em diversos campos.

Como já comentado anteriormente, ter IE é estimular e motivar diante das 
frustrações é saber lidar com as suas emoções, impedi-las que deixem o ambien-
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te de trabalho turbulento, não as deixar atrapalhar o pensamento e o desenvol-
vimento de cada um. Muitas vezes a pessoa tem um potencial imenso voltado 
para os conhecimentos intelectuais ou técnicos, em contrapartida na hora de so-
lucionar conflitos, a relação com outros, a forma de compreender e dar um fee-
dback não é competente.

Modelo de Salovey e Mayer

Do ponto de vista teórico empírico, o termo inteligência emocional foi uti-
lizado pela primeira vez por, Mayer, Di Paolo e Salovey (1990), em um perió-
dico científico internacional de Psicologia, em um trabalho que teve como obje-
tivo estudar empiricamente um de seus componentes, a habilidade de percep-
ção de conteúdos afetivos. Essa pesquisa citou a inteligência emocional como 
uma subclasse da Inteligência Social, cujas habilidades estariam relacionadas 
ao “monitoramento dos sentimentos em si e nos outros, na discriminação entre 
ambos e na utilização desta informação para guiar o pensamento e as ações”. 

Nele, os autores fizeram uma análise de pesquisas científicas que justifica-
vam a necessidade de se conceber a existência de uma habilidade relativamen-
te distinta, que referiram como inteligência emocional e procuraram posicioná-
-la como um subconjunto da inteligência social e das inteligências múltiplas de 
Gardner (Salovey & Mayer, 1990). O modelo apresentado envolvia as habilida-
des de: a) avaliação e expressão de emoções em si mesmo e no outro de maneira 
verbal e não verbal; b) regulação de emoções em si mesmo e no outro por meio 
da empatia, e c) utilização de emoções por meio de um planejamento flexível do 
pensamento criativo, do redirecionamento da atenção e da motivação.

Eles definem inteligência emocional da seguinte forma:

A capacidade de perceber e/ou gerar sentimentos quando eles facilitam 
o pensamento; a capacidade de compreender a emoção e o conhecimento 
emocional; e a capacidade de controlar emoções para promover o cresci-
mento emocional e intelectual”. (Mayer & Salovey, 1997 p. 4)

Mayer e Salovey (1997) dizem também que a inteligência emocional não 
é o oposto da inteligência, mas sim a intersecção entre ela e a emoção. Eles ain-
da trazem uma divisão em quatro partes dos processos psicológicos, organiza-
das em níveis de complexidade, dos mais básicos aos mais complexos e mais 
integrados.
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A primeira trata sobre à percepção, avaliação e expressão da emoção, refe-
rindo-se à capacidade de identificar emoções em si e em outras pessoas; abran-
gendo também a capacidade de expressar estas emoções e as necessidades re-
lacionadas com os sentimentos, sendo capaz de distinguir falso do verdadeiro.

A segunda trata da emoção como facilitadora do ato de pensar, a possível 
facilitação do pensamento quando as emoções priorizam certas ideias dando 
atenção as mais importantes, gerando-as de forma voluntária de tal maneira a 
ajudar nas situações que as envolvem.

A terceira é chamada de compreensão e análise das emoções; emprego do 
emocional, referindo-se à capacidade de rotular emoções, de interpretar os sig-
nificados que elas trazem sobre os relacionamentos interpessoais.

A quarta e última divisão que Mayer e Salovey (1997) nos traz é o contro-
le reflexivo das emoções para promover o crescimento emocional e intelectual, 
tratando se da capacidade de se manter aberto a sentimentos, agradáveis ou de-
sagradáveis, administrando a emoção em si mesmo e nos outros, afirmam. 

Modelo de Daniel Goleman

Considerado o “pai da Inteligência Emocional”, Daniel Goleman é um psi-
cólogo, escritor e PhD da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O es-
pecialista foi o responsável por popularizar o conceito de inteligência emocional 
em todo o mundo por meio do livro Inteligência Emocional, publicado em 1986.

Goleman ensina que o controle das emoções é essencial para o desenvol-
vimento da inteligência de um indivíduo. Não há uma loteria genética que defi-
ne vitoriosos e fracassados no jogo da vida e, embora existam pontos que deter-
minam o temperamento, muitos dos circuitos cerebrais da mente humana são 
maleáveis e podem ser trabalhados. De acordo com Goleman, portanto, tempe-
ramento não é destino.

Daniel Goleman (2001, p. 337) definiu Inteligência Emocional como “a ca-
pacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, de motivar 
a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos rela-
cionamentos”.

Assim, considera-se a IE como uma capacidade de detectar não só os sen-
timentos de uma maneira individual, mas sim, de uma maneira em geral, sa-
bendo gerir as próprias emoções de uma forma obtendo também a motivação. 
Em seus estudos, Goleman (2001), menciona que a base da IE é a autoconsciên-
cia, desta forma, a IE pode ser o caminho para a conquista da excelência, des-
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de que associada favoravelmente entre a razão e a emoção. É o agrupamento 
dos cinco elementos da IE: autoconsciência, autogerenciamento, automotiva-
ção, empatia e habilidades sociais que possibilitam ao indivíduo obter sucesso 
em seu desempenho. 

Levando-se em consideração os estudos feitos por Goleman (2001), per-
cebe-se que a IE é imprescindível para o bom desempenho social e profissional, 
sendo muito mais valorizada pelos profissionais da área da psicologia do que 
o QI e as habilidades técnicas juntos. Pode-se dizer que é uma aptidão que tem 
fundamental importância no desenvolvimento de outras aptidões e habilida-
des que serão utilizadas. O suporte da inteligência pessoal é o desenvolvimento 
do autoconhecimento, assim, antes se faz necessário lapidá-la, conhecendo seu 
próprio eu para depois utilizá-la nas relações sociais.

Para Goleman (2001), a IE é a que tem mais influência para o sucesso de 
um indivíduo, o que faz a diferença é a capacidade, que foi adquirida na infân-
cia, de conviver com frustrações, de controlar as emoções e de manter relações 
com outras pessoas no meio em que vive.

2.3 Competências da Inteligência Emocional

Em lugares com mais de uma pessoa sempre haverá crença, valores, senti-
mentos, percepções, habilidades e aspectos diferentes que motivam as pessoas. 
Por isso, um gestor tem que ser competente e inteligente para lidar, se relacio-
nar, compreender, motivar e preparar as pessoas, para que elas se adequem as 
mudanças contínuas e inovações nas organizações e no mundo.

Goleman (2001) mapeia a inteligência emocional em cinco competências 
emocionais e sociais básicas, que seguem descritas no Quadro 1.

Por isso, em um ambiente organizacional, o gestor precisa conhecer as 
competências emocionais e sociais básicas a fim de se observar e conhecer seus 
sentimentos, usar as emoções para facilitar o desenvolvimento do dia a dia, mo-
tivar-se e motivar aos outros para chegar a um determinado objetivo, se colocar 
no lugar do outro, saber influenciar, tirar proveito de cada situação e por fim ter 
um relacionamento saudável com todos os envolvidos.

Na opinião de Weisinger (2001, p. 23) “a inteligência emocional pode ser 
nutrida, desenvolvida e ampliada”. Desta forma, as aptidões acima mencio-
nadas são fundamentais para o desenvolvimento da inteligência emocional e 
o aperfeiçoamento das competências se torna primordial para o crescimento 
emocional e intelectual.
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Quadro 1. Descrição das competências emocionais e sociais básicas

Competências 
emocionais e 

sociais básicas
Descrição

I.
Auto percepção:

Que é a capacidade de a pessoa conhecer a si própria, em termos 
de seus comportamentos frente às situações de sua vida social e 
profissional, além do relacionamento consigo mesmo.

II.
Autocontrole:

Que é a capacidade de gerir as próprias emoções, seu estado de es-
pírito e seu bom humor. É saber lidar com os sentimentos e desen-
volver a capacidade de confortar-se, controlar a frustração, a ansie-
dade, a tristeza ou a irritabilidade.

III.
Automotivação:

Que é a capacidade de motivar a si mesmo e realizar as tarefas e 
ações necessárias para alcançar seus objetivos, independente das 
circunstâncias.

IV.
Empatia:

Que é a habilidade de comunicação interpessoal de forma espon-
tânea e não verbal, e de harmonizar-se com as pessoas. As pessoas 
empáticas estão mais sintonizadas com os sutis sinais sociais, com 
os indicativos de que os outros precisam ou o que querem.

V.
Aptidão social:

Que é a capacidade de relacionamento interpessoal. A arte de re-
lacionar-se passa, em grande parte, pela aptidão em lidar com as 
emoções dos outros. É essa aptidão que reforça a popularidade, a 
liderança e a eficiência do trabalho em equipe.

Fonte: GOLEMAN (1995 p. 55-56) - Adaptação.

2.4 Benefícios da Inteligência Emocional

A inteligência emocional é capaz de trazer uma série de benefícios aos in-
divíduos que decidem desenvolver verdadeiramente essa competência e, o con-
trole das emoções e sentimentos com o intuito de alcançar um determinado ob-
jetivo, pode ser considerado um dos principais triunfos para o sucesso pessoal e 
profissional. Segundo Bradberry e Greaves (2007, p. 45), “a inteligência emocio-
nal tem um impacto incrível na felicidade e na realização pessoal. Ela promove 
uma sensação de bem-estar e faz com que a pessoa se sinta mais tranquila e se-
gura no ambiente em que vive e consigo mesma”.

Um dos principais benefícios do controle emocional é o bem-estar, o qual 
se faz presente quando se está bem consigo mesmo, transmitindo esse senti-
mento para as pessoas com quem se convive. O indivíduo emocionalmente in-
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teligente é capaz de identificar as suas emoções com mais facilidade e dentre 
suas grandes vantagens está a capacidade de motivar a si mesmo e persistir me-
diante frustrações; controlar impulsos; canalizar emoções para situações apro-
priadas e motivar pessoas, encorajando-as e conseguindo seu comprometimen-
to em objetivos e interesses comuns.

Dentre outros aprendizados e benefícios da inteligência emocional está 
o desenvolvimento de bons relacionamentos; a capacidade de gerenciar con-
flitos e pressões do dia a dia; antecipar e evitar esgotamentos; tomar decisões 
com clareza, sem influência de sentimentos momentâneos; desenvolver e man-
ter relações profissionais; colaborar para um ambiente de trabalho mais inte-
grado e; liderar equipes de forma eficiente, com foco em pessoas e metas; ter 
habilidade para o trabalho em equipe, exercitando constantemente o diálogo 
e a autoanálise.

2.5 A Inteligência Emocional nas Organizações

As organizações funcionam como um sistema integrado no qual as pesso-
as interagem constantemente e suas atividades são interdependentes. Com isso, 
todos trabalham sinergicamente em prol do objetivo comum de produzir maior 
valor agregado para a organização, gerando riquezas.

Diante desta situação, é possível perceber que a inteligência emocional 
vem sendo cada vez mais evidenciada e desejada como relevante no ambiente 
organizacional e sua busca tem se tornado mais frequente em todos os contex-
tos, visando minorar as insatisfações e aproveitar melhor a vida e suas opor-
tunidades. 

As emoções são um fator poderoso no comportamento organizacional. 
Até pouco tempo atrás, quase nada se estudava sobre isso. A tendência 
era acreditar que a emoção é contrária à racionalidade, portanto, emoções 
eram sempre destrutivas e deveriam ser controladas ou eliminadas. Hoje, 
sabemos que as emoções fazem parte de nossa vida e é impossível deixá-
-las do lado de fora quando entramos em uma empresa. O jeito é adminis-
trá-las. (MENEGON, 2012, p. 28)

Nos últimos anos, as empresas estão se preocupando em selecionar co-
laboradores que além da competência técnica possuam aptidões emocionais 
desenvolvidas, ou seja, que tenham autocontrole emocional, saibam trabalhar 
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em equipe e relacionar-se, bem como administrar seus pontos fortes e fracos, 
garantindo que ele realmente contribua positivamente para o crescimento da 
organização.

Na visão de Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2004) pessoas que pos-
suem uma estrutura emocional inteligente, capazes de reconhecer seus estados 
emocionais e de outras pessoas, estão preparadas para tomar decisões, solucio-
nar problemas e regular ações em diferentes situações ou contextos, inclusive 
no ambiente de trabalho.

As empresas que possuem e propiciam o desenvolvimento da inteligên-
cia emocional aos colaboradores são compostas de profissionais mais seguros, 
focados, mais flexíveis às mudanças e com espírito de equipe, os quais realizam 
um trabalho de maior qualidade. 

Em resumo, utilizar as emoções de maneira inteligente é a capacidade de 
fazer intencionalmente com que as emoções trabalhem em benefício próprio, 
com a finalidade de contribuir para a orientação do comportamento e raciocí-
nio pessoal e assim obter melhores resultados, melhorando ainda o trabalho 
em equipe.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O método de pesquisa pode ser entendido como o conjunto ordenado de 
processos utilizados na investigação para atingir um determinado objetivo. Se-
gundo Gil (2008) o método científico é considerado um conjunto de processos 
racionais e técnicos utilizados para se atingir o conhecimento. Desta forma, é 
necessário adequar os meios, ações e processos a serem realizados às exigên-
cias do objeto de estudo. No delineamento da presente pesquisa foi utilizado 
o método bibliográfico que, na visão de Cervo e Bervian (2002, p. 66), “é meio 
de formação por excelência e constitui o procedimento básico para os estudos 
monográficos, pelos quais se busca domínio do estado da arte sobre determi-
nado tema. ” A pesquisa bibliográfica, por meio das teorias já publicadas em 
documentos, principalmente de livros e artigos científicos, busca explicar o 
problema.

A pesquisa foi embasada no nível descritivo, que tem como objetivo a es-
tudar as características de um grupo. Conforme Vergara (2000, p. 47), “a pesqui-
sa descritiva expõe características de determinada população ou determinado 
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fenômeno”. Desta forma, o método descritivo fornece uma descrição qualitati-
va da sociedade pesquisada. Assim, são em grande número as pesquisas que 
podem ser consideradas como descritivas e a maioria são as realizadas com ob-
jetivo profissional.

Nesta pesquisa a população é de 53 docentes e amostra de estudo abor-
dadas foram de 25 respondentes que corresponde a 47,2% da população, rea-
lizadas com os docentes da Faculdade Aphonsiano. Conforme Vergara (2000, 
p. 50), “população amostral ou amostra é uma parte do universo (população) 
escolhida segundo algum critério de representatividade”. Neste contexto, en-
tende-se por população amostral um conjunto de elementos, como exemplo, 
empresas, instituições e pessoas, que possuem as características que foram 
objeto de estudo, assim a amostra rigorosamente selecionada, obtiveram re-
sultado muito próximo, caso fosse possível pesquisar todos os elementos do 
universo.

Foi realizada uma pesquisa de campo por meio de um questionário con-
tendo 10 perguntas fechadas do EmotionalIntelligence Test do HayGroup (Teste de 
Inteligência Emocional do HayGroup), com o objetivo de identificar os concei-
tos do uso inteligente das emoções, das relações intrapessoais e interpessoais. 
Desta forma, pretende-se obter informações diretas que auxiliaram na tabula-
ção e organização dos dados. Na visão de Gil (2010, p. 102), “por questionário 
entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pes-
quisado”. Vale ressaltar que o referido autor, atribui ao questionário um meio 
mais rápido e de menor custo financeiro para se obter informações, além de não 
exigir treinamento pessoal e garantir o anonimato.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após a definição da amostra e coleta das informações é iniciada a análise 
e discussão do conteúdo obtido na pesquisa, baseando-se nos objetivos da in-
vestigação. Para o desenvolvimento do presente projeto científico, fez-se neces-
sária a aplicação de um questionário para analisar o grau de inteligência emo-
cional e suas competências; do corpo docente da Faculdade Aphonsiano; e por 
meio dos resultados alcançados realizou-se a avaliação e confirmação do foco 
estudado. A amostra da pesquisa conta com a participação de 25 professores 
atuantes na faculdade.
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Gráfico 1. Autocontrole

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Na questão 1 sobre o avião turbulento os professores poderiam responder 
qualquer alternativa, menos a opção D, pois ela reflete uma falta de consciência 
das respostas habituais sob o efeito de “stress”. Reconhecendo isso a pessoa de-
ve buscar formas de se acalmar e controlar, seja lendo um livro ou o próprio car-
tão de instruções. Essas são respostas mais saudáveis para lidar com a situação.

Já a questão 5 sobre a piada racista a resposta emocionalmente mais inte-
ligente é a C. A forma mais eficaz de criar uma atmosfera que acolha a diversi-
dade é tornar bem claro em público que as normas sociais da sua organização 
não toleram tais comportamentos. Sancionar em privado o comportamento faz 
com que o indivíduo saiba que tal é inaceitável, mas não o comunica ao grupo 
de trabalho. Em vez de tentar alterar preconceitos (uma tarefa muito mais com-
plicada), é preferível evitar que as pessoas se comportem de acordo com eles.

Estas questões tratam de uma das competências da inteligência emocio-
nal abordada por Goleman, que é o Autocontrole. Goleman (1995, p. 55-56) ma-
peia o autocontrole como a capacidade de gerir as próprias emoções, seu estado 
de espírito e seu bom humor. É saber lidar com os sentimentos e desenvolver a 
capacidade de confortar-se, controlar a frustração, a ansiedade, a tristeza ou a 
irritabilidade. Desta forma podemos ver que os professores possuem esta com-
petência desenvolvida, o que contribui para lidar com situações adversas da 
melhor forma possível, alcançando as melhores respostas e resultados tanto na 
vida pessoal quanto profissional. 
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Gráfico 2. Aptidão Social

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A resposta emocionalmente mais inteligente da questão 2 do colega que 
rouba os créditos do seu trabalho é a D. Ao evidenciar uma percepção da di-
nâmica do local de trabalho e uma competência para controlar as suas respos-
tas emocionais, reconhecendo publicamente as próprias ideias de uma maneira 
não ameaçadora. Essa atitude desmascarará o colega e se colocará numa melhor 
posição perante o seu diretor e o restante dos colegas de trabalho. A confron-
tação pública pode ser ineficiente, colocaria o colega numa posição defensiva, 
e pode parecer uma atitude pouco ética da outra parte. Embora menos amea-
çadora, a confrontação privada é pouco eficiente porque não ajuda a defesa da 
reputação pessoal. 

Já resposta emocionalmente mais inteligente para questão 9 da equipe sem 
inspiração é a B. Enquanto líder de um grupo de indivíduos encarregue de de-
senvolver uma solução criativa, o seu sucesso dependerá do clima ou ambiente 
de trabalho que você pode assegurar à equipe do seu projeto. A criatividade di-
ficilmente aparece quando é rodeada de estrutura e formalidade; em vez disso, 
os grupos criativos trabalham ao seu melhor estilo quando os níveis de relação, 
harmonia e conforto são mais elevados. Nestas circunstâncias, as pessoas darão 
provavelmente o seu contributo mais positivo para o sucesso do projeto.

Estas questões abordam a quinta competência emocional proposta por 
Goleman, denominada aptidão social. A aptidão social segundo Goleman (1995, 
p. 55-56) nada mais é que a capacidade de relacionamento interpessoal. A arte 
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de relacionar-se passa, em grande parte, pela aptidão em lidar com as emoções 
dos outros. É essa aptidão que reforça a popularidade, a liderança e a eficiência 
do trabalho em equipe. Isso mostra que a maioria dos professores tem aptidão 
social, sabendo relacionar com os colegas de trabalho, proporcionando uma efi-
ciência maior em seu local de trabalho e um crescimento pessoal e coletivo na 
organização. Desta forma, aos professores que não têm a competência de apti-
dão social, recomenda-se desenvolvê-las com leituras, treinamentos e trabalho 
em equipe.

Gráfico 3. Empatia

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A resposta emocionalmente mais inteligente da questão 3, o cliente furio-
so é a D. Desenvolver empatia com o cliente ajudará a acalmá-lo e a concentrar 
a atenção em uma solução que, em última análise, ajudará o cliente a satisfazer 
as suas necessidades. Confrontar um cliente ou assumir uma atitude defensiva 
tende a irritar ainda mais o cliente. Já a resposta emocionalmente mais inteli-
gente para a questão 7 o colega raivoso na estrada é a D. 

Todas as pesquisas feitas em psicologia demonstram que a fúria e a raiva 
afetam seriamente a competência de uma pessoa para um bom desempenho. 
Daniel Goleman, em uma das suas obras, escolheu a expressão “ejeção da amíg-
dala” para descrever o processo de perda da temperança de uma pessoa neste 
tipo de situações. A sua competência para evitar ou controlar esta reação emo-
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cional em si próprio e nas outras pessoas, é um sinal indicador de inteligência 
emocional. No cenário da “raiva da Estrada”, qualquer tentativa para acalmar o 
seu colega pela distração dos efeitos da “ejeção da amígdala” terá um impacto 
positivo na situação e no seu comportamento, em particular, se você tiver habi-
lidade suficiente para criar efetivamente empatia com ele.

Estas questões refletem sobre a quarta competência emocional proposta 
por Goleman é a empatia, que é a habilidade de comunicação interpessoal de 
forma espontânea e não verbal, e de harmonizar-se com as pessoas. As pessoas 
empáticas estão mais sintonizadas com os sutis sinais sociais, com os indicati-
vos de que os outros precisam ou o que querem. Isso demonstra que a maioria 
dos professores têm empatia, ou seja, sabem reconhecer e entender as emoções 
dos outros, colocando se como ouvinte e ate mesmo dispostos a ajudarem nos 
problemas pessoais e profissionais. Já os outros, assinalaram as respostas que 
não são inteligentes, demonstram que devem desenvolver esta que pode se di-
zer a mais importante das competências emocionais.

Gráfico 4. Automotivação

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A resposta emocionalmente mais inteligente para a questão 4 da nota 
abaixo do esperado é a A. Uma chave que serve de indicador de automotiva-
ção, também conhecida como motivação para a realização, é a sua competência 
para formar um plano de superação de obstáculos na intenção de concretizar 
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objetivos a longo prazo. Embora concentrar os seus esforços em disciplinas em 
que obteve um melhor desempenho possa, por vezes, ser produtivo, se o objeti-
vo era aprender bem as matérias da disciplina que o ajudaria a realizar os seus 
objetivos de uma carreira profissional a longo prazo, dificilmente conseguirá 
concretizá-los.

Já resposta emocionalmente mais inteligente para a questão 6 do revés do 
vendedor é a B. O otimismo e a tomada de iniciativa, dois indicadores de inte-
ligência emocional, fazem com que as pessoas considerem os fracassos como 
desafios a partir dos quais se podem retirar lições e ensinamentos, e persistir, 
experimentando novas abordagens do que antes desistir, autoculpabilizando- 
se ou ficando desmoralizado. Ainda que fazer uma lista com os pontos fracos e 
fortes possa ser um exercício saudável, sem insistir ativamente em continuar a 
telefonar, a motivação para vender tenderá a diminuir.

Estas questões trazem a análise da competência emocional denomidada 
automotivação. Automotivação é explanada por Goleman (1995, p. 55-56), como 
a capacidade de motivar a si mesmo e realizar as tarefas e ações necessárias para 
alcançar seus objetivos, independente das circunstâncias. Temos a maioria dos 
professores com esta competência bem desenvolvida, o que para si é uma ga-
nho tremendo, e um diferencial, pois desta forma se torna uma pessoa resilente 
na vida particular e profissional. Os demais não mostraram automotivação, de-
vendo desenvolver esta competência para obter sucesso pessoal e profissional.

Gráfico 5. Autopercepção

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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A resposta emocionalmente mais inteligente da questão 8 do concurso da 
gritaria é a A. Nestas circunstâncias, o comportamento mais apropriado é fazer 
um intervalo de 20 minutos. À medida que a discussão se intensificou, assim 
também as respostas fisiológicas no seu sistema nervoso central, até ao ponto 
em que levará, pelos menos 20 minutos, para apagar do corpo estas emoções de 
fúria e raiva. Qualquer outro curso de ação irá provavelmente agravar uma si-
tuação já tensa e fora de controle.

Já a resposta emocionalmente mais inteligente da questão 10 do gestor in-
deciso é a D. Dirigir outras pessoas exige níveis elevados de inteligência emo-
cional, em particular, se deseja ser bem-sucedido em maximizar o desempenho 
da sua equipe de trabalho. Com frequência, isto significa que você precisa de 
ponderar cuidadosamente a sua abordagem de relação interpessoal para ir ao 
encontro das necessidades específicas do indivíduo, proporcionando-lhe apoio 
e troca de impressões de forma a ajudá-lo a crescer nos níveis de confiança e 
competência.

A questão aborda a primeira das competências emocionais denominada 
por Goleman como Autopercepção que se resume como a capacidade de a pes-
soa conhecer a si própria, em termos de seus comportamentos frente às situa-
ções de sua vida social e profissional, além do relacionamento consigo mesmo. 
Essa foi uma questão que mostrou a competência emocional que a maioria não 
tem e precisa desenvolver, escolheram alternativas que não são adequadas para 
situação, mostrando que em caso de desentendimento, ambas as partes sairiam 
machucadas e com a inteligência emocional arrasada, tornando o ambiente pe-
sado e ineficaz dentro da organização. 

Na visão de Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2004) pessoas que têm 
uma estrutura emocional inteligente, capazes de reconhecer seus estados emo-
cionais e de outras pessoas, estão preparadas para tomar decisões, solucionar 
problemas e regular ações em diferentes situações ou contextos, inclusive, no 
ambiente de trabalho. Daí a importância do conhecimento e aplicação da inteli-
gência emocional dentro de nossas organizações, como fator de conhecimento 
pessoal intrínseco, também como fator de satisfação e sucesso profissional den-
tro da organização se bem usadas.

Com isso, é perceptível que o resultado do teste foi bastante positivo ao 
indicar que a maior parte dos professores participantes da pesquisa tem grau 
máximo de capacidade de inteligência emocional aplicando suas competências 
no dia a dia, compondo uma equipe de excelência, capazes de controlar seus 
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sentimentos para lidar com as situações, contribuírem para a harmonia da equi-
pe e reservando tempo para se autodesenvolverem, caminhando para o sucesso 
profissional e pessoal. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As organizações são formadas por pessoas as quais são as maiores res-
ponsáveis pelo desenvolvimento e sucesso da empresa. Perante a esse olhar, 
as organizações já perceberam o valor de seu capital humano e estão cada vez 
mais preocupadas em obter uma equipe de excelência. 

A inteligência emocional nada mais é que a capacidade de administrar 
e gerenciar as emoções, ou seja, identificar, analisar e controlar os sentimentos 
nas inúmeras e diferentes situações do cotidiano, a fim de fazer com que elas 
trabalhem em benefício próprio, orientando o comportamento e promovendo o 
crescimento emocional e intelectual. 

É perceptível que a inteligência emocional tem uma grande influência 
dentro da organização, porém percebe-se que a maioria das empresas e dos 
gestores não dão o determinado valor, não buscam praticá-las no cotidiano e 
deveriam, pelo fato da inteligência emocional ser relevante e de suma impor-
tância dentro da organização, por auxiliar no relacionamento interpessoal, no 
comportamento, regular as emoções para promover o crescimento emocional e 
intelectual. Uma vez que no ambiente organizacional a IE é considerada como 
importante fonte de vantagem competitiva.

Por meio da pesquisa bibliográfica e de campo, destacou-se a importância 
da inteligência emocional e do uso de suas competências para os colaboradores, 
mas principalmente para as organizações e ela tem sido cada vez mais procura-
da, no intuito de diminuir insatisfações e promover o crescimento. Nota-se cla-
ramente que os resultados da pesquisa foram muito positivos.

A presente pesquisa descreve características do objeto estudado, con-
cluindo e destacando a influência positiva da inteligência emocional no am-
biente organizacional em um mundo empresarial cada vez mais exigente, com-
petitivo e de constantes mudanças.

Conclui-se que, a partir dos resultados obtidos na pesquisa de campo, os 
objetivos foram atingidos comprovando a importância da IE e que os professo-
res têm suas habilidades emocionais desenvolvidas e as utilizam para obterem 
sucesso profissional. 
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A Psicopedagogia surge da necessidade de compreender as dificulda-
des do ser humano, com foco no processo de ensino aprendizagem. 
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Em clínicas e/ou consultórios, o trabalho psicopedagógico possui finali-
dade de mitigar as dificuldades de aprendizagem, ao investigar as causas e ao 
propor soluções, e, desta forma, como uma contribuição para um trabalho ex-
traescolar. Além de contar com o trabalho do psicopedagogo, há o auxílio de 
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No âmbito escolar, 

A psicopedagogia educacional, objetiva que todos os profissionais de edu-
cação, considerando diretores, professores e coordenadores pedagógicos 
repensem o papel da escola frente às dificuldades da criança e os vários fa-
tores envolvidos numa situação de aprendizagem. Por outro lado, crianças 
com dificuldades de aprendizagem necessitam de atendimento específico, 
o que evidencia que em todos os casos a escola não consegue resolver to-
dos os problemas desta ordem sozinha, necessitando de ajuda de um pro-
fissional especializado. (OSTI, 2005, p. 152)

Nesse sentido, a Psicopedagogia escolar tende a proporcionar aos profis-
sionais da educação, sobretudo aos docentes, bases pedagógicas sólidas, a fim 
de efetivar seu trabalho e criar possibilidades na melhoria do processo ensino 
aprendizagem; além de amenizar os déficits dos educandos, indo ao encontro da 
superação do fracasso escolar.

Os recorrentes percalços e desafios postos ao trabalho docente no exer-
cício de sua prática em sala de aula, bem como as inúmeras dificuldades de 
aprendizagem presentes na instituição escolar e a possibilidade de enfrenta-
mento de tais dificuldades, tornaram itens motivadores desta pesquisa. Assim, 
incita-nos reflexões da atuação e importância do profissional psicopedagogo, 
especialmente nas instituições de ensino.

Este trabalho consiste numa pesquisa de cunho teórico, a qual, segundo 
Gil (2002) é desenvolvido a partir de estudos realizados e publicados principal-
mente em livros e artigos científicos. 

Assim, trata do contexto histórico da Psicopedagogia, a atuação do psico-
pedagogo junto ao docente no processo de ensino aprendizagem e, ainda, in-
vestiga como o trabalho psicopedagógico pode auxiliar o docente a desenvol-
ver uma prática significativa frente às inúmeras dificuldades de aprendizagem 
presentes no ambiente escolar.

2. BREVE HISTÓRICO DA PEDAGOGIA

A Psicopedagogia surge na Europa no século XIX, motivada pela neces-
sidade de ampliar os conhecimentos acerca das dificuldades de aprendizagem 
dos indivíduos e se tornou uma área do conhecimento que busca a partir de um 
trabalho interdisciplinar, fornecer respostas às inúmeras necessidades apresen-
tadas pelos sujeitos, seja no espaço clínico ou escolar.
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Conforme Bossa (2007) os primeiros centros psicopedagógicos, origina-
ram-se na França em 1946, baseado nos princípios da Psicologia, Pedagogia e 
da Psicanálise com um olhar voltado para o atendimento escolar ou comporta-
mental dos indivíduos.

A psicopedagogia nasceu como uma ocupação empírica pela necessida-
de de atender as crianças com dificuldades na aprendizagem, cujas cau-
sas eram estudadas pela medicina e psicologia. Com o decorrer do tempo, 
o que inicialmente foi uma ação subsidiária destas disciplinas, perfilou-se 
como um conhecimento independente e complementar, possuidor de um 
objeto de estudo (o processo de aprendizagem) e de recursos diagnósticos, 
corretores e preventivos próprios. (VISCA, 1987, p. 33)

Müller (1995) menciona que, aproximadamente há cinco décadas, a Psico-
pedagogia surge como uma disciplina, esta que faz correlação entre o ensino e 
a aprendizagem na possibilidade de possuir um viés sistemático ou não, ao re-
ceber espaço nos centros universitários.

No Brasil, os cursos de Psicopedagogia têm sua origem no final da déca-
da de 1970, conforme destaca Araújo (2014), efeito da necessidade de completar 
a formação dos professores frente ao combate do fracasso escolar. Estes cursos, 
inicialmente, foram fundados por profissionais da área da saúde e da educação 
e são oferecidos a alunos no nível superior ou em especializações. 

Nesse sentido, Peres ressalta que, 

Aprimeira experiência psicopedagógica no nosso país ocorreu em 1958, 
com a criação do Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOPP) da Esco-
la Guatemala na então Guanabara. O SOPP tinha como meta desenvolver 
a melhoria da relação professor-aluno e criar um clima mais receptivo pa-
ra a aprendizagem, aproveitando para isso as experiências anteriores dos 
alunos. (PERES, 1998, p. 43)

As contribuições da Psicopedagogia no Brasil, inicialmente, se deram por 
meio de alguns professores que visavam melhorias nos déficits recorrentes do 
meio educacional, estes que se mostraram preocupados com o fracasso escolar 
e a partir de importantes teóricos oriundos da França e da Argentina.

Dentre eles pode-se destacar: Jorge Visca, Alicia Fernandez, Ana Maria 
Muniz, Nádia Bossa, Maria Regina Peres, dentre outros, que contribuíram e 
ainda hoje, contribuem ricamente para o desenvolvimento teórico da Psicope-
dagogia.
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Conforme aponta Peres (1998, p. 42): “A psicopedagogia passa a despertar 
a atenção de vários países que preocupados com os altos índices de fracassos es-
colares passam a buscar novas alternativas de trabalho”.

Em relação ao trabalho psicopedagógico no combate às insuficiências no 
âmbito escolar, Bossa evidencia que:

O objetivo do tratamento psicopedagógico é o desaparecimento do sinto-
ma e a possibilidade do sujeito aprender normalmente em condições me-
lhores enfatizando a relação que ele possa ter com a aprendizagem, ou se-
ja, que o sujeito seja o agente da sua própria aprendizagem e que se apro-
prie do conhecimento. (BOSSA, 2007, p. 21)

Ainda, ao se referir às finalidades da Psicopedagogia escolar, Santos  
enfatiza:

A psicopedagogia auxilia na qualidade do ensino, que vem crescendo no 
âmbito escolar, atendendo em especial os problemas de educação no Bra-
sil. Na escola ele utiliza instrumentos específicos de avaliação e estratégias 
capazes de atender os alunos em sua individualidade e auxiliá-los na pro-
dução escolar e para isso os coloca em contato com suas reações diante da 
tarefa e vínculos com o objeto do conhecimento, resgatando assim o ato de 
aprender. (SANTOS, 2009, p. 19)

Diante o exposto, pode-se dizer que o trabalho psicopedagógico auxilia 
o sujeito em seu desempenho escolar; o que leva ao rompimento de problemas 
além daqueles ligados à aprendizagem, uma vez que proporciona aos indivídu-
os o aumento de suas potencialidades, age no meio social e amplia a interação 
do sujeito com o mundo, indo além do trabalho escolar.

A Psicopedagogia atinge de forma positiva a aprendizagem de crian-
ças, jovens e adultos. No ambiente escolar se caracteriza como ramo institu-
cional caracterizando-se como “trabalho preventivo”. Além disso, envolve o 
campo de estudo da saúde que atua de forma terapêutica, ao assumir um ca-
ráter clínico. 

O trabalho psicopedagógico clínico, conta com uma equipe interdiscipli-
nar, sendo eles, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos. Estes profissio-
nais que a partir de intervenções terapêuticas, análises, estudos, bem como a 
elaboração de diagnósticos, trabalham no intuito de sanar as dificuldades de 
aprendizagem. 
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No trabalho clínico que se dá em consultórios ou hospitais, o psicopedago-
go busca não só compreender o porquê do sujeito não aprender algumas 
coisas, mas também o que ele pode aprender, e como. A busca desse co-
nhecimento inicia-se no processo diagnóstico, momento em que a ênfase é 
a leitura da realidade daquele sujeito, para então proceder à intervenção, 
que é o próprio tratamento ou o encaminhamento. (BOSSA, 2011, p. 150)

Assim, pode-se dizer que cada espaço, seja o clínico ou o escolar, con-
ta com uma metodologia de trabalho específica, ambos ligados aos déficits de 
aprendizagem do sujeito.

Atualmente, por ser um campo de estudo relativamente novo em nos-
so país, enfrenta sérios desafios. Nos apontamentos de Peres (1998, p. 45): “um 
deles reside na própria formação do psicopedagogo, pois com a ampliação do 
campo de atuação, a procura pelo curso aumentou significativamente, levando 
várias instituições ofertar este em diversas regiões do Brasil e muitos com a qua-
lidade duvidosa”. 

Ainda ao considerar os desafios frente à Psicopedagogia, pode-se mencio-
nar aspectos ligados ao reconhecimento social deste profissional, bem como de 
sua importância psicopedagógica; assim como de sua competência, além da au-
sência de políticas públicas que reconheça a sua identidade.

3. A ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO

Em relação à formação do Psicopedagogo, o Código de Ética do Psicope-
dagogo reconhece que:

Art. 5°. A formação do psicopedagogo se dá em curso de graduação e/ou 
em curso de pós-graduação em Psicopedagogia, ministrados em institui-
ções de educação superior devidamente reconhecidas e autorizadas por 
órgãos competentes, de acordo com a legislação em vigor. (ABPp, 2019)

Nota-se que, para além de tal formação, o Código de ética do Psicope-
dagogo quanto ao exercício das atividades psicopedagógicas, também men-
ciona que:

Art. 6°. Estarão em condições de exercício da Psicopedagogia os profissio-
nais graduados e/ou pós-graduados em Psicopedagogia como também, os 
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profissionais com direitos adquiridos anteriormente à exigência legal e os 
profissionais reconhecidos pela ABPp. (ABPp, 2019)

Para tanto, são critérios imprescindíveis para uma atuação legal, ética e 
responsável desse profissional.

A atuação do psicopedagogo abrange o processo de aprendizagem, uma 
vez que se ocupa do ato de aprender e ensinar. Logo, podemos apontar espa-
ços como: escolas, empresas, clínicas, etc., todavia, toda ação com sua especifi-
cidade.

Nesta ênfase, Ujiie destaca que: 

A Psicopedagogia é uma área de estudo que tem como objetivo a aprendi-
zagem humana, que em sua natureza sistemática é ação social, cognitiva e 
emocional. Por esta via, a Psicopedagogia é uma ciência abrangente com 
duplo enfoque: clínico e institucional, ou seja, o atendimento individual e/
ou coletivo de sujeitos aprendentes. (UJIIE, 2016, p. 13)

Assim, a Psicopedagogia é de natureza Clínica e Institucional. Ambas de-
vem respeitar as realidades internas e externas da aprendizagem, numa abor-
dagem holística. Nesta direção, são considerados aspectos sociais, culturais, 
afetivos, entre outros, que se revelam na amplitude da singularidade do sujeito.

A psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana, que adveio de uma 
demanda – o problema de aprendizagem, colocado em um território pou-
co explorado, situado além dos limites da psicologia e da própria pedago-
gia – e evoluiu devido a existência de recursos, ainda que embrionários, 
para atender a essa demanda, constituindo- se assim, em uma prática. Co-
mo se preocupa com o problema de aprendizagem, deve ocupar-se inicial-
mente do processo de aprendizagem. Portanto, vemos que a psicopedago-
gia estuda as características da aprendizagem humana: como se aprender, 
como essa aprendizagem varia evolutivamente e está condicionada por 
vários fatores, como se produzem as alterações na aprendizagem, como 
reconhecê-las, tratá-las e a preveni-las. (BOSSA, 2007, p. 24)

Ao se partir desta concepção, torna-se evidente o impulso positivo do tra-
balho desse profissional junto ao aluno com dificuldades de aprendizagem, vis-
to que a Psicopedagogia está diretamente ligada à aprendizagem humana.

Na Psicopedagogia Clínica, a intervenção passa por um viés terapêutico, 
proporcionando um ambiente de aprendizagem. 
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A Psicopedagogia clínica procura compreender de forma global e integra-
da os processos cognitivos, emocionais, sociais, culturais, orgânicos, e pe-
dagógicos que interferem na aprendizagem, a fim de possibilitar situações 
que resgatam o prazer de aprender em sua totalidade. Incluindo a pro-
moção da integração entre pais, professores, orientadores educacionais 
e demais especialistas que transitam no universo educacional do aluno.  
(BOSSA, 2007, p. 67)

Observa-se, também, que além da causa da “dificuldade de aprender”, 
espera-se entender como o aluno poderá obter êxito na aprendizagem e o que 
conseguirá apreender dentro de suas particularidades. 

 Ademais, no âmbito Institucional escolar, o psicopedagogo irá intervir 
de maneira preventiva, auxiliando assim no quadro educacional. Ainda para 
Bossa, 

No primeiro nível o psicopedagogo atua nos processos educativos com o 
objetivo de diminuir a “frequência dos problemas de aprendizagem”. Seu 
trabalho incide nas questões didático-metodológicas, bem como na forma-
ção e orientação de professores, além de fazer aconselhamento aos pais. 
No segundo nível o objetivo é diminuir e tratar dos problemas de aprendi-
zagens já instalados. Para tanto cria-se plano diagnóstico da realidade ins-
titucional, e elaboram-se planos de intervenção baseados nesses diagnós-
ticos a partir do qual se procura avaliar os currículos com os professores, 
para que não se repitam tais transtornos. No terceiro nível o objetivo é eli-
minar transtornos já instalados em um procedimento clínico com todas as 
suas implicações. O caráter preventivo permanece aí, uma vez que ao eli-
minarmos um transtorno, estamos prevenindo o aparecimento de outros. 
(BOSSA, 2007, p. 25)

A este respeito, entende-se que, o psicopedagogo poderá intervir a favor 
da aprendizagem, atendendo, sobretudo, todas as dificuldades, potencialida-
des e habilidades dos alunos. 

Nas empresas, o papel do psicopedagogo é colaborar para o desenvolvi-
mento do sujeito, no exercício de suas funções. Bossa (2007, p. 33) assinala que 
“Existe também uma proposta de atuação nas empresas, onde o objetivo seria 
favorecer a aprendizagem do sujeito para uma nova função, auxiliando-o para 
um desenvolvimento mais afetivo de suas atividades”.

No âmbito hospitalar, o psicopedagogo assiste pacientes internados por 
um período mais extenso, buscando minimizar perdas no processo de aprendi-
zagem. Contudo, poderá auxiliar também os familiares nesse período delicado.
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Porto salienta que:

Não somente o paciente, mas também os pais necessitarão da equipe de 
saúde para o devido esclarecimento sobre a doença, o tratamento e o possí-
vel tempo de internação, sendo este último um dos motivos mais sofridos 
e angustiosos por ambas as partes envolvidas; de tantas outras situações, 
mas particularmente nestas, que se fazem necessárias à presença e a atu-
ação de um psicopedagogo, proporcionando ao enfermo e à sua família a 
devida e carinhosa acolhida [...]. (PORTO, 2008, p. 50)

Posto tal, cabe ao psicopedagogo no processo de intervenção, encontrar 
estratégias que possam favorecer a aprendizagem de maneira sistêmica, bem 
como, assegurar ao aluno o seu pleno desenvolvimento. 

 Desse modo, o psicopedagogo consegue usar de múltiplas estratégias na 
intervenção psicopedagógica, integrando conhecimentos da Psicologia, Peda-
gogia, Fonoaudiologia, Neurologia, dentre outros profissionais que se ocupam 
do exercício da aprendizagem.

De maneira condizente, Blaszko, Portilho e Ujiie, apontam que: 

Evidencia-se que o psicopedagogo trabalha de maneira multidisciplinar, 
o qual se efetiva na interação com os outros profissionais de outras áre-
as especificas que realizam atendimentos aos alunos: psicóloga, fonoau-
dióloga, assistente social, especialista da área da medicina entre outros 
profissionais de acordo com as necessidades do educando. (BLASZKO;  
PORTILHO; UJIIE, 2016, p. 150)

Sendo assim, é fundamental a interação do psicopedagogo com outros 
profissionais, a fim de que dentro do desenvolvimento provável, o aprendiz se-
ja capaz de alcançar o esperado.

3.1 O psicopedagogo e a prática docente

O espaço da sala de aula é um lugar privilegiado, em que se encontram 
professores e alunos que participam de ambientes sociais diversificados e que 
necessitam estabelecer uma boa convivência. 

A sala de aula é o lugar em que há uma reunião de seres pensantes que 
compartilham ideias, trocam experiências, contam histórias, enfrentam 
desafios, rompem com o velho, buscam o novo, enfim, há pessoas que tra-
zem e carregam consigo saberes cotidianos que foram internalizados du-
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rante sua trajetória de vida, saberes esses que precisam ser rompidos para 
dar lugar a novos saberes. (VASCONCELLOS, 1993, p. 35)

A prática realizada em sala de aula exige do professor o entendimento de 
como acontece e se constrói a aprendizagem na vida do ser humano. Para que ha-
ja a compreensão deste processo, é necessário que o professor crie vínculos afeti-
vos com seus alunos, tendo em mente que o seu aluno é um ser cheio de ideias, 
experiências próprias e que precisa ter voz ativa na construção do conhecimento.

Contudo, é muito comum ouvir queixas dos professores, coordenadores, 
diretores e até mesmo pais de alunos a respeito de ações não realizadas em con-
formidade pela criança, como “a criança não está aprendendo nada; não faz a 
lição em sala de aula; começa a copiar, mas não termina; não para no lugar; não 
faz as tarefas de casa; não entrega a atividade; mexe com os colegas ao redor; 
faz a leitura e não interpreta”, dentre outros.

Dessa maneira, buscam-se o porquê, bem como possíveis responsáveis 
pela não aprendizagem dos alunos com distúrbios de aprendizagem, dificulda-
des de aprendizagem e/ou com deficiências intelectuais. Porto (2011) menciona 
sobre a pirâmide educacional brasileira: repetência, evasão e baixa qualidade 
de ensino, sendo atribuídos vários culpados, como o Governo, a sociedade, a 
criança, a família e/ou os professores.

Na comunidade escolar, o psicopedagogo terá diferentes enfoques quan-
to a perspectiva da diversidade e da inclusão na aquisição do conhecimento, 
posto que, além do acolhimento de todos os atores que participam diretamente 
ou indiretamente do processo de ensino aprendizagem, poderá atuar, também, 
no suporte pedagógico junto ao quadro docente. 

Santos relatou que:

O trabalho na instituição escolar apresenta duas naturezas: O primeiro diz 
respeito a umapsicopedagogia voltada para o grupo de alunos que apre-
sentam dificuldades na escola. O seu objetivo é reintegrar e readaptar o 
aluno à situação de sala de aula, possibilitando o respeito às necessida-
des e ritmos. Tendo como meta desenvolver as funções cognitivas integra-
das ao afetivo, desbloqueando e canalizando o aluno gradualmente para a 
aprendizagem dos conceitos conforme os objetivos da aprendizagem for-
mal. O segundo tipo de trabalho refere-se à assessoria junto a pedagogos, 
orientadores e professores. Tem como objetivo trabalhar as questões perti-
nentes às relações vinculares professor-aluno e redefinir os procedimentos 
pedagógicos, integrando o afetivo e o cognitivo, através da aprendizagem 
dos conceitos e as diferentes áreas do conhecimento. (SANTOS, 2016, p. 2)
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Nesta ótica, o psicopedagogo institucional escolar adotará uma conduta 
de cunho preventivo e de assessoramento, redimensionando as práticas escola-
res em harmonia com o Projeto Político Pedagógico da Instituição e sua conexão 
com as disparidades sociais presentes no contexto educacional.

A colaboração do professor em ter um olhar atento diante ao problema 
é de extrema importância para integrar o aluno no processo de aprendi-
zagem satisfatório, e mediante a queixa do professor no ambiente esco-
lar, o psicopedagogo poderá resolver os problemas que as crianças apre-
sentam ao longo do processo da aprendizagem, colocando-se, atentamen-
te às variadas possibilidades de construção do conhecimento e valori-
zando o imenso universo de informações que envolvem a vida escolar.  
(OLIVEIRA, 2009, p. 39)

Desta forma, o psicopedagogo e o docente devem monitorar/acompanhar 
as dificuldades apresentadas pela criança, fazendo a junção de vários fatores 
envolvidos numa situação de aprendizagem. 

Assim, a Psicopedagogia e a prática docente se unem em prol do aluno. 
De acordo com Bossa, 

A psicopedagogia propõe-se a buscar uma resposta para os conflitos na 
aprendizagem com técnicas de trabalho que podem ser desenvolvidas de 
maneira individual ou em grupo, para assim resgatar a vontade de apren-
der, de modo a observar quais fatores, possivelmente, podem contribuir 
ou não para o processo de ensino aprendizagem. (BOSSA, 2011, p. 48)

Portanto, a Psicopedagogia no âmbito escolar auxilia na resolução de pro-
blemas que dificultam/impeçam de certa forma, o processo de aprendizagem 
do educando.

Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no processo 
aprendizagem, participar da dinâmica da comunidade educativa, favo-
recendo a integração, promovendo orientações metodológicas de acordo 
com as características e particularidades dos indivíduos do grupo, reali-
zando processo de orientação.Já que no caráter assistencial, o psicopeda-
gogo participa de equipes responsáveis pela elaboração de planos e pro-
jetos no contexto teórico/prático das políticas educacionais, fazendo com 
que os professores, diretores e coordenadores possam repensar o papel da 
escola frente a sua docência e as necessidades individuais de aprendiza-
gem da criança [...]. (BOSSA, 1994, p. 23)
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Por este viés, a mesma aponta estratégias de como intervir num ambiente 
de aprendizagem saudável, buscando a assimilação dos conhecimentos. Assim, 
auxilia na escolha de métodos de ensino mais efetivos, no aprimoramento do 
currículo, no desenvolvimento de projetos, no planejamento de aulas, na rela-
ção entre professores e alunos e até mesmo na redução de casos de evasão esco-
lar, ou seja, compreende desde a dinâmica organizacional escolar à renovação 
dos processos educacionais.

A intervenção do psicopedagogo tem como objetivo potencializar ao máxi-
mo a capacidade de ensinar dos profissionais que a integram e a capacida-
de de aprender dos alunos, supondo que há um complexo emaranhado em 
que aspectos estruturais e organizacionais e as configurações relacionais in-
tra e extra instituições interagem constantemente. (OLIVEIRA, 2009, p. 84)

Em outras palavras, esse profissional propicia o pensamento crítico dos 
professores, pautado num olhar ético e sensível do desenvolvimento humano 
em casos que carecem de uma educação integral e inclusiva. Para tal, caberá ao 
docente instigar o aluno na apropriação do saber e em seu papel social, de mo-
do que, ambos se sintam estimulados a aprender e ensinar de forma mútua.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se dizer que muito já foi conquistado no que tange ao reconheci-
mento e atuação da Psicopedagogia, porém muito ainda há de ser feito, princi-
palmente no Brasil. Espera-se que este trabalho sirva para outros pesquisadores 
que do mesmo modo, discutem as questões ligadas ao trabalho psicopedagógi-
co junto ao docente.

Nessa perspectiva, ao levar em consideração os problemas de aprendi-
zagem, deve-se analisar não somente o contexto escolar que o indivíduo se en-
contra inserido; uma vez que este é um sujeito social, resultado de sua interação 
com o meio. Nesse sentido, fica evidente a necessidade de se considerar os as-
pectos culturais, afetivos e sociais do aprendente.

Pode-se concluir que o trabalho psicopedagógico no ambiente escolar, age 
como um campo de possibilidades, no auxílio ao docente (que é o principal res-
ponsável pela ação educativa do seu grupo) no desenvolvimento de sua prática 
profissional, para que possa conduzir com estratégias significativas sua sala de 
aula, a fim de minimizar/eliminar os déficits de aprendizagem dos educandos.
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Portanto, é fundamental o docente perceber o psicopedagogo como seu 
aliado na busca por um conhecimento significativo e que esteja motivado no 
processo de formação continuada, uma vez que há vários paradigmas a se-
rem desconstruídos e ressignificados no espaço escolar, que somente serão 
enfrentados por profissionais que visam legitimação e consolidação de seus 
direitos.
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1. INTRODUÇÃO

Para o desenvolvimento deste tema, torna-se necessário abordar um 
pouco sobre religião e a evolução de suas abordagens. Neste contex-

to, ao se destacar que, em tempos passados, os estudos sobre as religiões fo-
ram marginalizados pela academia brasileira, mas passaram a ganhar espaço 
no campo científico, principalmente, a partir da década de 1990, com a conso-
lidação do movimento neopentecostal e da proliferação de produtos evangéli-
cos; o que vale ressaltar a expansão dos templos religiosos dos mais variados 
modelos e estilos. 

É importante ressaltar que a partir dos atentados de 11 de setembro, tendo 
por base o fundamentalismo islâmico, o fenômeno religioso e a atenção sobre o 
ele passou a ganhar maior espaço na mídia, assim como nos centros acadêmicos.

O fenômeno religioso tem uma importância considerável na sociedade, 
pois rege a vida de muitas pessoas; além de influenciar conflitos geopolíticos de 
grandes proporções.
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As pesquisas sobre as religiões têm ganhado atenção entre os historiado-
res, cientistas sociais e filósofos. Neste processo, os cursos de Teologia passaram 
a ter reconhecimento de ensino superior pelo Ministério da Educação (MEC).

Assim, escolas como a sociologia da religião têm a responsabilidade de se 
debruçar sobre as novas metamorfoses do fenômeno religioso e analisar como 
vem sendo desenvolvidas suas relações com a sociedade contemporânea. 

Observa-se, nesse contexto que a religião se manifesta numa mão dupla 
com a sociedade, exercendo influência no social e nas mentalidades, e por estes 
é influenciada. Busca-se aqui, ao expor essa relação da religião com a socieda-
de, ao retratar a contribuição do protestantismo para o espírito do capitalismo, 
em que as doutrinas religiosas propagadas por sermões e ensinamentos bíblicos 
abriram caminho para uma sociedade focada na liberdade, na individualidade 
e na racionalidade moderna. 

Assim, de forma mais precisa, ressalta-se que o presente estudo é direcio-
nado a analisar a relação entre religião e sociedade na contemporaneidade, ao 
procurar perceber o grau de influência entre a religiosidade neopentecostal com 
o neoliberalismo.

Também busca-se perceber qual a influência que as igrejas que assimi-
laram a religiosidade neopentecostal estabelecem com a sociedade brasileira por 
meio dos ensinamentos religiosos e das práticas dos fiéis no seu cotidiano. Vale 
ressaltar que esta sociedade é caracterizada pela desigualdade econômica, polí-
tica e social, influenciada pela ideologia do capitalismo neoliberal.

A pesquisa apresenta cunho descritivo e também explicativo, ao esclare-
cer os fatores contributivos e interferidores, condicionantes da questão estuda-
da. Quanto aos meios, a pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com base em 
materiais disponíveis no acervo, principalmente livros e artigos científicos, se-
jam estes de leitura corrente ou de referência, que possibilitaram a obtenção de 
informações referentes ao tema em questão, ao considerar que a pesquisa nesse 
âmbito desenvolvida se propôs a verificações diversas e análises de disposições 
acerca de um mesmo problema. 

1. REVISÃO DA LITERATURA

1.1 O cenário político e econômico no neoliberalismo

Para abordar as transformações ocorridas no campo religioso evangéli-
co brasileiro a partir da segunda metade do séc. XX, torna-se necessário com-
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preender em qual processo político e econômico se encontravam as sociedades 
capitalistas, avançadas ou mesmo em desenvolvimento, ao considerar que as 
transformações políticas e econômicas causaram diversas rupturas culturais e 
sociais e engendraram novas formas culturais e valores sociais, ao desencadear 
a denominada pós-modernidade.

A partir da segunda metade do século XX, o mundo passou por diversas 
mudanças, principalmente após a Segunda Guerra Mundial; embora tenha ha-
vido um grande fortalecimento dos países capitalistas, as dilacerações da guerra 
promoveram o aquecimento na produção norte-americana para a reconstrução 
dos países devastados, além da corrida armamentista. Assim, o planeta, passou 
a se dividir entre os blocos econômicos do Comunismo, representado pela ex-
-União Soviética, e do Capitalismo, pelos Estados Unidos, tempos da Guerra Fria.

O Capitalismo enfrentou diversas crises econômicas, forçando a imple-
mentação de vários modelos de política econômica visando salvar o sistema. 
Um desses modelos foi o keynesianismo, conhecido como Estado de Bem-estar 
Social (Welfare State), doutrina político-econômica desenvolvida por Keynes em 
1926, que propôs um Estado forte e interventor, ao regular a economia e o mer-
cado; além de ampliar programas públicos assistenciais, geração de empregos, 
ao conceder benefícios ao povo empobrecido na perspectiva de uma qualidade 
mínima de vida, e, assim, estimular o consumo. 

Deste modo, rompeu com o modelo Liberal, defensor da autorregulação 
do mercado sem a intervenção do Estado, fundamentado sob o mote: “Laisse-
zfaire, laissezpassez” (Deixe fazer, deixe passar). 

Naquele momento, também, foi proposta a contraposição política econô-
mica à social-democracia inglesa, que defendia o estado de bem-estar social. 
Surge, assim, uma teoria que retomava o liberalismo clássico, porém, mais inten-
sificado e consciente de seus efeitos, tido pela esquerda como “neoliberalismo”. 

A política neoliberal apresenta-se favorável à desigualdade social, pois “a 
desigualdade era um valor positivo – na realidade imprescindível em si –, pois 
disso precisavam as sociedades ocidentais” (ANDERSON, 1995, p. 10), e o igua-
litarismo do Estado de Bem-estar Social destruía a liberdade dos cidadãos e a 
livre concorrência.

Atribuíram todos os problemas econômicos ao Estado de Bem-estar. Os po-
bres eram os culpados por todos os problemas econômicos, por custarem 
caro à sociedade – recebiam ensino gratuito, saúde gratuita, aposentado-
ria gratuita, ajuda às famílias carentes, ajuda em caso de desemprego. Os 
pobres eram os pecadores e os ricos, as vítimas. (COMBLIN, 1996, p. 356)
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Desta forma, as atividades políticas neoliberais são propostas da seguin-
te forma: redução da inflação, aumento na taxa de lucro, crescimento do de-
semprego para enxugar os custos através da ampliação da tecnologia, e, por 
sua vez, a desarticulação do movimento sindical, que tem como consequência 
a inibição de greves, alto grau de desigualdade social e privatização das em-
presas públicas; uma vez que a prioridade dessas medidas era o crescimento  
econômico. 

Na Inglaterra, ressalta-se que as ações concretas da proposta neoliberal 
ficaram caracterizadas por “controle e enfraquecimento do poder sindi-
cal, desregulamentação e diminuição de impostos e encargos sobre a acu-
mulação, privatização de empresas públicas, diminuição do corpo de fun-
cionários públicos e desativação de programas de seguridade social”.  
(BALTAR, 2009, p. 102)

De acordo com Anderson (1995, p. 21), a política neoliberal passou a ser 
imposta nos países latino-americanos através das ditaduras militares, como no 
caso do Chile, Argentina, Peru e México. Porém, não é somente o governo auto-
ritário que se mostra capaz de instalar o neoliberalismo outro instrumento tão 
eficiente quanto a ditadura é a hiperinflação, que se induz à aceitação “demo-
craticamente”, caso ocorrido na Bolívia e no Brasil.

A partir da segunda metade do século XX, observam-se as disputas po-
líticas e ideológicas: neoliberalismo contra keynesianismo, comunismo contra 
capitalismo, a “direita” contra a “esquerda”. A vitoriosa desse embate foi a ide-
ologia neoliberal (ANDERSON, 1995, p. 19), haja vista a pluralização de golpes 
militares, a queda do muro de Berlin, o fim da União Soviética e a política neo-
liberal invadindo países declaradamente de esquerda. Tal ideologia tomou ta-
manha proporção que dificilmente se veem alternativas ao modelo capitalista.

Ao longo das duas últimas décadas do século XX, as elites políticas, econô-
micas e intelectuais conservadoras impulsionaram com tal agressividade e 
sucesso as políticas e o pensamento neoliberais que a ideia tatcherista, se-
gundo a qual “não há alternativa” nenhuma ao capitalismo neoliberal, ga-
nhou credibilidade, inclusive em círculos políticos e intelectuais progres-
sistas. (RODRIGUEZ, 2005, p. 24)

Frente ao exposto se compreende neoliberalismo como o desmonte do Es-
tado de Bem-Estar social desenvolvido na Europa na segunda metade do século 
XX, ou seja, uma proposta política que retoma a teoria econômica do liberalis-
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mo clássico; porém, mais intensificado e cônscio de seus objetivos e consequên-
cias sociais. 

No Brasil, o neoliberalismo se revela pelo desmonte do Estado Nacional 
Desenvolvimentista, ação proposta pelo Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e Banco Mundial como critério para financiamento, ou seja, a obri-
gatoriedade dos “ajustes estruturais”. Sendo estes “ajustes” um programa 
de ações vinculadas às normas de ajustes monetário e fiscal, que desen-
cadeou em aumento do desemprego, diminuição dos encargos trabalhis-
tas e a flexibilização do trabalho, bem como a ampliação da terceirização.  
(BALTAR, 2009, p. 98)

Embora o programa neoliberal sendo uma articulação historicamente de-
terminada com bases em uma conjuntura político-econômica europeia específi-
ca e caracterizada “metaforicamente” no Brasil, não se pode descartar o proces-
so ideológico que tais propostas desencadeiam na sociedade e como essa ideo-
logia é assumida pelos indivíduos em seu cotidiano. 

Assim, “é justamente na opressão das forças extramercado que se vê co-
mo opera o neoliberalismo, como sistema não apenas econômico, mas também 
político e cultural” (MCCHESNEY, 2010, p. 9). 

No Brasil, a preocupação com a realidade social sedimentou trabalhos de 
inúmeros pesquisadores vinculados ao compromisso de investigar quais eram 
e onde se encontravam os problemas na sociedade brasileira e, a partir daí, bus-
cou propor transformações concretas para apresentar uma agenda pública in-
tervencionista, concretizando, desta forma, o que ficou conhecido como Socio-
logia Propositiva.

A denominada Sociologia Propositiva era tida como proveniente do com-
promisso dos homens de ciência com a transformação da realidade social. Rea-
lidade esta onde impera a injustiça, desigualdades e fome, isto é, uma série de 
problemas sociais característicos de um determinado modelo de sociedade. 

Associado a esse modelo genérico, “burguês capitalista”, existem ainda 
questões pertinentes à realidade latino-americana, bem como, especificamente 
brasileira, que merecem análises específicas.

Sob um enfoque político, destaca-se que a sociologia propositiva tem co-
mo característica não “demolir” a sociedade, mas sim, propor reformas nos 
vários setores da sociedade. Neste sentido, requer um engajamento de todo o 
corpo social, desde o trabalhador, passando pelo empresariado, bem como o 
Estado.
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Assim, se reconhece a importância do Estado no que diz respeito ao de-
senvolvimento de um país.

Segundo Furtado (1978), os problemas do Brasil, no que se refere à pobre-
za e a desigualdade, não são questões puramente econômicas, mas políticas. So-
mente a partir do enfrentamento das forças dominantes, ou “centros de poder”, 
é que seria possível avançar, isto é, seria preciso mexer na concentração de ren-
da e nas oligarquias nacionais.

Além disso, era de fundamental importância a construção de um projeto 
nacional para desvincular-se da dependência internacional, que é a caracterís-
tica da estrutura subdesenvolvida. Essa dependência se deu pela via do consu-
mo internacional.

Outro autor importante nesse processo é Florestan Fernandes. Segundo o 
mesmo, a burguesia nacional não tem interesse por um projeto coletivo nacio-
nal, ao contrário, seus interesses estão alinhados ao da burguesia internacional, 
pois é por esse meio que ocorrem as relações comerciais mais lucrativas. Nesse 
sentido, a única saída consiste na revolução social.

1.2 O neopentecostalismoe a religiosidade neopentecostal

Após realizar a exposição sobre o neoliberalismo e as características e as 
consequências principais de sua política, além dos dilemas da sociedade brasi-
leira e suas reverberações no campo religioso, destaca-se as características da 
religiosidade neopentecostal, sua base, assim como a problematização das clas-
sificações tipológicas na tentativa de compreender a realidade contemporânea 
da religiosidade brasileira. Este processo de mudança social ocasionou transfor-
mações na configuração religiosa contemporânea.

O crescimento numérico da Igreja está diretamente associado à ideia 
de sucesso, nesse caso, sucesso pastoral, onde o líder recebe as honrarias por 
fazer crescer o número de membros e, consequentemente, a arrecadação fi-
nanceira da igreja. Tal ideia, também, reflete sobre a escolha do fiel em fre-
quentar uma determinada igreja ou de migrar para outra, considerando que 
aquela igreja que cresce numericamente e financeiramente possui boa estéti-
ca e conforto.

Frente ao exposto, percebe-se a concorrência cada vez mais acirrada entre 
as instituições religiosas, pois ao possuir uma grande demanda, a oferta deve 
ser satisfatória aos interesses dos clientes, sendo esta a lógica do mercado. 
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O protestantismo tem em si o germe do divisionismo. O princípio protes-
tante de “liberdade” se contrapõe ao princípio de “verdade”, e assim per-
mite que haja novas interpretações e o surgimento de novos movimentos 
dissidentes, gerando novas instituições. (MENDONÇA, 1998, p. 78)

Não é necessário ir muito longe para entender o fenômeno do divisionis-
mo protestante e, principalmente, o da proliferação, no seu seio, de movi-
mentos de cunho alternativo que, não encontrando vias de expressão en-
tre a liberdade e a “verdade”, acabam saindo da instituição para encontrar 
seus próprios espaços. (MENDONÇA, 1998, p. 79)

Ao tomar por base as colocações do autor, é possível observar entre as 
igrejas evangélicas grandes transformações nas últimas décadas, desde a emer-
gência do movimento pentecostal em 1910/1911 e sua institucionalização em 
meados da década de 1950 e o surgimento de novas igrejas autônomas que pro-
põem curas divinas e exorcismos. 

Posteriormente, surge o neopentecostalismo a partir da década de 1970 
e, na década de 1980 e 1990 é possível destacar uma multiplicação de novas 
igrejas que se distanciam cada vez mais das igrejas históricas, denominadas de  
“Comunidades”.

Emerge então uma religiosidade aberta a várias incorporações direciona-
da ao atendimento dos inúmeros perfis de fiéis. Este é o perfil religioso do movi-
mento neopentecostal: uma reformulação da religiosidade evangélica que aten-
de às demandas de uma sociedade fragmentada e desesperançada, sofredora de 
desajustes sociais, e que busca solução e esperanças no cenário religioso. 

Tais características foram apontadas como “estado de espírito”, refletindo 
a realidade social e subjetiva como a do aparecimento do fundamentalis-
mo no final do século XIX, do surgimento do pentecostalismo moderno 
nos EUA – tendo em conta “as condições sociais dos atores que iniciaram 
o movimento”, sendo eles negros, mulheres e estrangeiros em condições 
em pobrecidas – e do pentecostalismo brasileiro, que seguiu com a mesma 
configuração. (MENDONÇA, 1997, p. 157)

O denominado movimento neopentecostal foi direcionado e atingiu uma 
massa de pessoas necessitadas, sofredoras e desejosas por uma vida melhor, 
seja em nível emocional, material ou em ambas. Mas, também encontrou res-
sonância nos grupos dos mais abastados que visavam melhorar ainda mais sua 
condição de vida, possuir mais bens e ampliar seus negócios. 
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No que se refere a esses dois grupos sociais, a religiosidade neopentecos-
tal serve como meio para apaziguar o desespero de uma vida caótica e sem sig-
nificado, amplamente demonstrado pelos sociólogos contemporâneos, também 
visando estimular a crença na obtenção de recursos financeiros, saúde física, 
mental e emocional.

Frente à realidade sociocultural, as igrejas tradicionais foram perdendo 
espaço para as novas propostas religiosas, pois seus cultos estavam fundamen-
tados em doutrinas racionalmente organizadas, os sermões expressavam uma 
retórica intelectualizada e a liturgia oferecia pouca abertura para as manifesta-
ções emocionais. 

Um perfil bem longe das necessidades da massa que ansiava por uma re-
ligiosidade que viesse a suprir seus anseios, falasse sua linguagem e colocasse 
em ordem seu mundo interior e principalmente o exterior. 

Neste processo de mudança religiosa destaca-se a Igreja do Evangelho 
Quadrangular, que trouxe para o Brasil na década de 1950 a evangelização iti-
nerante em tendas de lona, ao enfatizar a excessiva ênfase na cura divina e na 
expulsão de demônios. 

A Igreja do E. Quadrangular deu início a um modelo que foi absorvido 
por várias igrejas posteriormente, mas no acréscimo da ideia de que, com isso, 
estaria por criar uma nova religião, pois esta versão de cristianismo atenderia 
ao imaginário cultural brasileiro, composto pela cultura ibero- latino-católica – 
que pode ser denominado também como “catolicismo popular” – e pela cultura 
africana e indígena.

A nova mentalidade religiosa, associada às condições socioculturais bra-
sileiras, combinada a uma recusa da estrutura religiosa – importada pelas igre-
jas tradicionais – produziu uma religiosidade singular que tem se manifestado 
não apenas em uma determinada denominação, mas tem se manifestado como 
movimento e penetrado em outras instituições. 

Assim, a Igreja Universal do Reino de Deus e suas congêneres se apre-
sentam como um modelo matricial da religiosidade brasileira contemporânea. 

Considerando a mistura de culturas resultou um imaginário de um mundo 
composto por espíritos e demônios bons e maus, por poderes intermediá-
rios entre os homens e o sobrenatural e por possessões. Trata-se de um mundo 
maniqueísta em que os poderes são classificáveis entre o bem e o mal e manipuláveis 
magicamente. O homem através de agentes especiais, pode organizar este 
mundo de modo a obter dele benefícios que não são permanentes, mas de-
vem ser negociados no cotidiano. (MENDONÇA, 1997, p. 160, grifo nosso)



110

Frente a esta nova realidade, as relações na sociedade tornam-se magnífi-
ca das, isto é, a cosmovisão religiosa neopentecostal percebe o mundo concreto 
repleto de anjos e demônios que lutam eternamente. Deste modo, os represen-
tantes de Deus estão encarregados de auxiliar a humanidade nesse embate. Além 
disso, cabe ao indivíduo ter uma prática ética e moral que seja condizente com 
os ensinamentos cristãos. Assim, toda prática política e a realidade de explora-
ção do homem pelo homem se esvazia em conflitos espirituais.

Ao tomar por base essa visão e compreensão religiosa, basta que o cris-
tão cumpra os ensinamentos passados por Deus e “por aqueles por ele indica-
dos”, também devendo abolir práticas e pensamentos “que possam desagradar 
a Deus”. Portanto, esta é uma espiritualidade que desconecta o ser humano das 
práticas políticas e das responsabilidades sociais. Uma religiosidade privada e 
individualista que se relaciona com o Sagrado para satisfazer suas necessida-
des e resolver seus problemas, que por sua vez, são causados pelo Diabo e seus 
demônios.

O segmento de igrejas neopentecostais tem tido grande destaque em âm-
bito nacional, pela expansão numérica das instituições já estabelecidas desde o 
final do século XX, e também internacional, sendo este objetivo já exemplificado 
no próprio nome das instituições, como por exemplo, Igreja Universal do Rei-
no de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de 
Deus, ou seja, um alvo expansionista com pretensões dominantes.

O processo de difusão do neopentecostalismo ocorreu a partir da funda-
ção da Igreja Universal do Reino de Deus; o que desencadeou uma série de no-
vas denominações com propostas semelhantes, que enfraqueceram os modelos 
religiosos progressistas e tradicionais. Porém, algumas igrejas negam sua seme-
lhança com a Igreja Universal; embora sejam influenciadas pelas mesmas ma-
trizes teológicas da prosperidade, do mundo encantado e da luta contra o Diabo 
e seus demônios.

Neste processo, é importante ressaltar que buscar enquadrar uma deter-
minada igreja a uma tipologia específica se traduz em tarefa árdua em razão da 
complexidade de manifestações, liturgias e compreensões teológicas. Ressalta-
-se também que definir este ou aquele critério é absolutamente arbitrário e de-
manda uma discussão sem fim. Neste cenário, vale refletir sobre a Igreja Uni-
versal do Reino de Deus como paradigma de uma nova religiosidade popular 
e também institucional, sendo a mesma a representante fundamental do neo-
pentecostalismo.
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na busca por compreender as relações políticas que o neopentecostalis-
mo estabelece com o neoliberalismo na atual conjuntura, o presente estudo teve 
por base investigar a religiosidade neopentecostal em sua configuração contem-
porânea e sua relação com a sociedade capitalista. 

Para tal foi utilizada uma sociologia da religião que considera que o fenô-
meno religioso se apresenta intrinsecamente ligado às demais esferas sociais e 
culturais em uma determinada sociedade. Relações que se manifestam dialeti-
camente por meio da estrutura social e das ações sociais. 

Deste modo, a religião se apresenta como uma estrutura estruturada, mas 
também estruturante da realidade social, como afirmou Bourdieu (1989) e cons-
truindo seu conceito de “poder simbólico” e ao relacionar o mesmo às formas 
de estruturação social, propõe uma análise que foca a relação entre o sistema 
simbólico e a dominação de classe. 

Neste processo, é necessário compreender a realidade social e o fenômeno 
religioso como um fenômeno social que se mostra integrado às questões políti-
cas e também econômicas, pois tais esferas simbólicas produzem e reproduzem 
a dominação. Destaca-se que nas sociedades que se apresentam organizadas em 
classes sociais, havendo dominação de uma classe pela outra, os sistemas sim-
bólicos tendem a ratificar essa dominação. 

A religião e o processo de religiosidade também podem tornar-se instru-
mentos de libertação e emancipação da estrutura de dominação. Tal posição va-
le ressaltar, foi apontada por Marx não apenas como uma crítica preconceituo-
sa, mas como uma visão materialista da produção das condições da vida e da 
atuação política que a religião e a religiosidade podem desempenhar.

Neste contexto, ressalta-se que não basta que se compreenda o fenômeno 
religioso e suas práticas, também é essencial que se analise os efeitos políticos e 
ideológicos dos agrupamentos religiosos, sendo necessário identificar, também, 
se determinada religiosidade contribui para a perpetuação da ordem social ou se 
a mesma contribui para o rompimento do status quo, e de que forma ela faz isso. 

Assim, a trajetória de desenvolvimento do neoliberalismo e a do neopen-
tecostalismo mantiveram certa coincidência, em razão de eventos históricos e 
conjunturais. Por outro lado, não se pode perder o foco de que a religiosidade 
neopentecostal meta-institucional propicia ainda mais o esvaziamento da práti-
ca política cidadã e democrática, ou seja, ela inibe a consciência dos fiéis a uma 
participação efetiva na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, 
por meio do embate e das lutas sociais, que caracterizam a soberania popular. 
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1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 já é uma das mais duradouras da or-
dem jurídica brasileira, fato cuja justificativa decorre, essencialmen-

te, da incorporação de novos instrumentos de manutenção da estabilidade das 
normas constitucionais aos mecanismos clássicos. 

Em especial, destaca-se o fenômeno designado Mutação Constitucional, 
que possibilita seja alterada a interpretação conferida anteriormente a determi-
nado dispositivo encartado na Constituição Federal, mas sem que esse ato im-
plique na utilização dos institutos tradicionais, de natureza formal, previstos no 
próprio texto constitucional.

Assim, sem nenhuma mudança protocolar na composição escrita da re-
gra instituída pela Lex Fundamentalis, posto que não há supressão de texto ou 
mesmo alteração das expressões utilizadas pelos constituintes, por ocasião da 
elaboração da referida norma, mas apenas e tão só uma transmutação acerca 
da significação e do alcance do dispositivo sub examine, o instrumento em fo-
co revela-se deveras vantajoso, pois confere célere a atualização de preceitos da 
Constituição Federal de 1988, numa sociedade tão célere e dinâmica evitando a 
fossilização do seu texto.
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Não obstante tais considerações, a Mutação Constitucional é criticada por 
doutrinadores, os quais alegam tratar-se de perigoso instrumento hermenêu-
tico apto a transferir para o Poder Judiciário o papel de protagonista no cená-
rio constitucional, e em função diversa da judicante, o qual poderia, pois, fixar, 
a seu bel prazer e sem qualquer respaldo legítimo, como deveriam ser aplica-
das as normas da Constituição Federal de 1988, bem assim que esse fenômeno 
poderia gerar insegurança jurídica, ante a alteração, de tempos em tempos, da 
composição dos membros das cortes judiciárias.

Dessa forma, fundamental é conhecer e compreender a essência desse no-
vel fenômeno, a fim de avaliar, com isenção, o seu proveito para a ordem jurí-
dica brasileira.

Nesse sentido, o estudo em comento apresenta a origem histórica da Mu-
tação Constitucional, o seu conceito, os fatos que determinaram a sua forma-
ção perante o Direito Comparado, e a sua incorporação ao ordenamento jurí-
dico pátrio, bem como os casos em que tal instituto dispõe de aplicabilidade 
prática. 

2. ASPECTOS CONCEITUAIS DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL

Dada a sua dimensão, além da ausência de delimitação normativa, o 
que, aliás, é próprio desse instituto, não há um entendimento uníssono no 
sentido de se definir o que é Mutação Constitucional; assim, diversos autores 
ofertam conceitos distintos para o fenômeno em foco, os quais permitem a sua 
assimilação.

Para Silva (2014, p. 283) as mutações constitucionais são mudanças não 
formais que se operam no transcorrer da história de uma Constituição, sem al-
terar-lhe o enunciado redacional; ou seja, sem mudar uma letra do texto. 

Bulos conceitua a Mutação Constitucional como:

O fenômeno pelo qual os textos constitucionais são alterados sem revisões 
ou emendas [...], portanto, é o processo informal de mudança das consti-
tuições que atribui novos sentidos aos seus preceitos significados e conte-
údos dantes não contemplados. (BULOS, 2018, p. 435)

Já Lenza (2017, p. 110) oferta conceito semelhante ao de Bulos, afirmado 
que a Mutação Constitucional: 
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é o processo informal de mudança da constituição, por meio do qual são 
atribuídos novos sentidos, conteúdos até então não ressaltados à letra da 
constituição, quer através da interpretação, em suas diversas modalidades 
e métodos, quer por intermédio da construção, bem como dos usos e dos 
costumes constitucionais. (LENZA, 2017, p. 110)

Melhor explicando a origem dos fatores que implicam na ocorrência de 
tal preceito, Coelho (2017, p. 130), em obra escrita com Mendes e Branco, aduz 
que: “as mutações constitucionais nada mais são que as alterações semânticas 
dos preceitos das constituições, em decorrência de modificações no prisma his-
tórico-social ou fático-axiológico em que se concretiza a sua aplicação”.

Apresentando conceito mais abrangente, Anna Cândida da Cunha Ferraz 
afirma que a Mutação Constitucional é a:

alteração, não da letra ou do texto expresso, mas do significado, do senti-
do e do alcance das disposições constitucionais, através ora da interpreta-
ção judicial, ora dos costumes, ora das leis, alterações essas que, em geral, 
se processam lentamente, e só se tornam claramente perceptíveis quando 
se compara o entendimento atribuído às cláusulas constitucionais em mo-
mentos diferentes, cronologicamente afastados um do outro, ou em épocas 
distintas e diante de circunstâncias diversas. (FERRAZ, 1986, p. 9).

Destarte, conforme assevera a autora acima mencionada, a essência da Mu-
tação Constitucional consiste em constatar que normas da Constituição Federal 
de 1988 tiveram sua abrangência e aplicabilidade alteradas, quando confrontadas 
com determinadas situações, sem que essa constatação tenha ocorrido pelas vias 
formais, que implicam a reconfiguração da parte escrita do texto constitucional.

Tal entendimento é correto, pois, a Mutação Constitucional não provoca a 
supressão de expressões, termos ou mesmo a mudança de algo que esteja redi-
gido na Lex Fundamentalis, mas apenas e tão só ocorre uma alteração na signifi-
cação e na compreensão da norma de confrontada, cuja finalidade é conservar 
os princípios constitucionais atualizados, mantendo-se, no mais, as mesmas ex-
pressões usadas quando da sua composição anterior.

2.1 Origem

Segundo Knoerr (2011, p. 68), a Mutação Constitucional foi inicialmente 
identificada por meio de estudos realizados pela Escola Alemã de Direito Públi-
co, e isso quase no apagar das luzes do século XIX.
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E, não obstante não seja pacífica a origem e as concepções preliminares, 
do instituto que restou posteriormente denominado Mutação da Constituição, 
autores jurídicos clássicos atribuem ao jurista alemão Paul Laband a formula-
ção desse fenômeno (SANTOS, 2015, p. 82).

A propósito, assevera Arnaud, Targino e Estrela (2017, p. 37):

O primeiro estudo sobre Mutação Constitucional foi realizado por Paul 
Laband – teórico e jurista da Escola Alemã de Direito Público – no livro 
Mutação da Constituição Alemã, publicado em 1895. Na obra supracita-
da, Laband faz a distinção entre reforma constitucional (Verfassungsände-
rung) e mutação constitucional (Verfassungswandlungen) e descreve co-
mo a Constituição do Reich era modificada sem utilizar os procedimentos 
da reforma constitucional. (ARNAUD, 2017, p. 37)

Por sua vez, Teixeira e Nascimento (2017, p. 443) traçam um breve histó-
rico das origens da Mutação Constitucional, assegurando que, com efeito, a gê-
nese do fenômeno jurídico em comento ocorreu no século XIX, na Alemanha. 

Teixeira e Nascimento, outrossim, destacam a existência de três períodos 
distintos para a formação integral do instituto que ora estudado:

o primeiro é anterior à Unificação e se estende até a Constituição de Wei-
mar de 1919, a partir da qual começou o segundo, que se prolongou até o 
final da II Guerra, quando, com a Lei Fundamental de Bonn, principia-se o 
terceiro, ainda em curso. Todos os períodos estão representados por teóri-
cos como Paul Laband, Georg Jellinek, Hermann Heller, Rudolph Smend, 
Hsü Dau-Lin, Karl Loewenstein, Konrad Hesse e, mais recentemente, Pe-
ter Häberle, também merecendo menção o espanhol Pablo Lucas Verdú. 
(TEIXERA; NASCIMENTO, 2017, p. 44)

Por sua vez, Bulos (2018, p. 118) diz ter sido a doutrina alemã a primeira 
a detectar a mudança interpretativa informal do texto constitucional, ao consta-
tar que a Constituição do Império Alemão de 1871 passava por frequentes mo-
dificações nas acepções conferidas às normas ali dispostas, em especifico sobre 
o funcionamento das instituições do Reich; no entanto, esse fato ocorria à guisa 
de qualquer método solene.

No Brasil, dentre os estudos vanguarditas sobre o citado tema, destacam 
as pesquisas elaboradas por Ana Cândida Ferraz, Uadi Lammêgo Bulos e Gil-
mar de Mendes, como a seguir restará evidenciado. 
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Nesse sentido, a emérita professora Anna Cândida da Cunha Ferraz, na 
década de 80, exatamente no ano de 1986, lançou a obra: Processos informais de 
Mudança da Constituição: Mutações constitucionais e mutações inconstitucionais. 

No trabalho acima citado, Ferraz (1986, p. 9) externou o seu empenho em 
analisar o fenômeno em questão com as seguintes palavras: “especial interesse 
vem despertando, assim, o estudo das alterações não formais da Constituição, 
mas que atingem o significado, o sentido ou o alcance do texto constitucional”.

Para embasar os seus estudos, Ferraz (1986, p. 9) utilizou as expressões: 
processos indiretos, processos não formais ou processos informais, denominan-
do, assim, todos os mecanismos hábeis a produzir mudança no texto constitu-
cional, não oriundos das modalidades organizadas de exercício do poder cons-
tituinte derivado. 

Ferraz (1986, p. 10), outrossim, avaliou a interpretação constitucional em 
suas diferentes modalidades, usos e costumes, enquanto processos informais 
de mudança da Constituição.

A autora em questão, que é professora de Direito Constitucional, empre-
endeu os seus esforços nos estudos sobre controle de constitucionalidade e os 
direitos fundamentais, tornando-se uma referência nos estudos concernentes à 
Mutação Constitucional.

Por sua vez, em 1996, o constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos, que já 
publicou o artigo intitulado: Da Reforma à Mutação Constitucional, onde analisas 
todas as mudanças até então ocorridas no texto constitucional brasileiro, for-
mais e informais.

Conforme Bulos:

não é apenas através do mecanismo instituído da reforma que os pre-
ceitos constitucionais vão se modificando, a fim de aderirem às exigên-
cias sociais, políticas, econômicas, jurídicas do Estado e da comunidade.  
O caráter dinâmico e prospectivo da ordem jurídica propicia o redimen-
sionamento da realidade normativa, onde as Constituições, sem revi-
sões ou emendas, assumem significados novos, expressando uma tem-
poralidade própria, caracterizada por um renovar-se, um refazer-se de 
soluções, que, muitas vezes, não promanam de reformas constitucionais.  
(BULOS, 1996, p. 1)

Em sua pesquisa, o professor Uadi Bulos fez uma análise etimológica e 
conceitual da expressão: “Mutação Constitucional”, perfazendo um levanta-
mento dos principais estudiosos sobre o assunto. 
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Outro ponto que merece ser destacado no trabalho de Bulos, consiste na 
aprofundada análise acerca das consequências trazidas pelo fenômeno sub exa-
mine à ordem jurídica pátria. Tal autor aproveitou o ensejo da pesquisa para fa-
zer a seguinte alerta:

As mudanças informais da Constituição não encontram limites em seu 
exercício. A única limitação que poderia existir, mas de natureza subjeti-
va, e, até mesmo psicológica, seria a consciência do intérprete de não ex-
trapolar a forma plasmada na letra dos preceptivos supremos do Estado, 
através de interpretações deformadoras dos princípios fundamentais que 
embasam o Documento Maior. (BULOS, 1996, p. 19)

Os estudos de Bulos sobre tal assunto não pararam por aí. Ele aprofunda 
cada vem mais a sua pesquisa, como vê em obra de sua autoria intitulada: Cur-
so de Direito Constitucional ao Alcance de Todos.

A seu turno, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Men-
des, também tem se revelado ser um dos maiores precursores e propagadores 
do fenômeno da Mutação Constitucional no Brasil. Estudioso profícuo do Di-
reito alemão, Mendes vem paulatinamente introduzindo os postulados do fe-
nômeno na órbita jurídica brasileira.

Assim, em 2004, Mendes redigiu o artigo intitulado: O Papel do Senado no 
controle federal de constitucionalidade: um caso clássico de mutação constitucional, on-
de propõem seja feita uma releitura acerca do papel do Senado Federal no pro-
cesso de controle de constitucionalidade, bem como sobre os efeitos das deci-
sões proferidas pelo STF em sede de controle difuso. Nesse sentido, o autor em 
foco foi taxativo ao fazer a seguinte colocação:

Como se vê, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em se-
de de controle incidental acabam por ter eficácia que transcende o âmbi-
to da decisão, o que indica que a própria Corte vem fazendo uma relei-
tura do texto constante do art. 52, X, da Constituição de 1988. (MENDES,  
2004, p. 164)

Reiterando seu pensamento, Mendes (2014, p. 165), sem nenhum receio 
afirmou que seria possível, sem qualquer exagero, falar em uma autêntica mu-
tação constitucional, em razão da completa reformulação do sistema jurídico e, 
por conseguinte, da nova compreensão que se conferiu à regra do art. 52, X, da 
Constituição Federal de 1988.
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E foi o próprio Ministro Gilmar Mendes que, mais uma vez, polemizou tal 
tema; desta feita no plenário do STF, no ano de 2014, quando do julgamento da 
Reclamação 4335/AC, pois, ao anunciar seu voto, defendeu a ideia da aplicação 
da Mutação Constitucional ao artigo 52, X, da Constituição Federal. E assim, a 
tese defendida em seu artigo publicado em 2004 fora lançada no Excelso Tribu-
nal, provocando um grande alvoroço no cenário jurídico brasileiro. 

Tal alarido foi ocasionado, pois, apesar da Mutação Constitucional ser 
uma questão já bastante debatida, a sua defesa mais ostensiva e contundente 
ocorreu justamente no julgamento da mencionada Reclamação. Com veemên-
cia, o citado ministro postulou sua aplicação. Em seu voto, Mendes (2014, p. 54), 
valendo-se dos subsídios da doutrina constitucional, propôs a aplicação da Mu-
tação Constitucional, naquela ocasião, como uma autêntica reforma da Consti-
tuição, sem expressa modificação do texto. 

Em sua obra: Curso de Direito Constitucional, redigida em parceria Paulo 
Gustavo Gonet, também doutrinador de Direito Constitucional, Mendes deixa 
lugar reservado para a analise dessa temática.

No que diz respeito aplicabilidade específica desse fenômeno no Brasil, 
ou seja, em um caso concreto, Goulart (2019, p. 6) afirma que: 

Como exemplo de mutação constitucional legislativa, no Brasil, foi o ad-
vento do voto feminino, visto que o artigo 70 da Constituição Federal de 
1891 previa que seriam eleitores os cidadãos maiores de vinte e um anos, 
excluindo, expressamente, os mendigos, analfabetos, praças, religiosos e 
os inelegíveis. Por meio da interpretação foram excluídas as mulheres. To-
davia, no ano de 1932, sem que houvesse qualquer alteração no texto cons-
titucional, o voto feminino foi consagrado por meio da interpretação cons-
titucional legislativa, ao se editar o Código Eleitoral (Decreto nº 21.076, de 
24 de fevereiro de 1932). (GOULART, 2019, p. 6)

Trata-se, pois, de relevante precedente, aplicado em questão deveras 
importante para a Nação brasileira, a demonstrar toda a importância desse 
instituto.

2.2 Fatores determinantes da mutação constitucional

Esclarecendo o assunto, Vieira (2005, p. 9) afirma que a percepção da 
Mutação Constitucional afasta a ideia de que toda e qualquer modificação no 
cenário – seja no jogo político, seja no econômico, seja ainda em outras áre-
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as – deva ser necessariamente traduzida em mudança formal no texto cons-
titucional.

Já o Filósofo do Direito e juiz alemão Jellink (1991, p. 14) assegura que a Mu-
tação Constitucional advêm de variados fatores, tais como:

a) Interpretação e aplicação da Constituição pela prática parlamentar, pe-
la Administração e pela jurisdição, 

b) Necessidade política como elemento transformador da Constituição, 
c) Prática constitucional em uma Constituição convencional, consolidada 

numa ética política não escrita, 
d) Desuso das faculdades estatais, 
e) Lacunas constitucionais e sua integração.

De acordo com a análise feita Knoerr (2011, p. 79), para Hans Kelsen, o 
texto normativo demarca apenas uma moldura dentro da qual se abrem dife-
rentes possibilidades interpretativas. 

Ainda segundo o autor acima citado, em razão da necessária indetermi-
nação relativa da norma jurídica, o texto normativo funciona como um quadro, 
dentro qual se admitem vários significados. Destarte, a interpretação, realizada 
pela ciência do Direito, tem como resultado o conhecimento das várias possibi-
lidades que dentro dessa moldura existem. O processo interpretativo não forne-
ce, em todas as hipóteses, apenas uma única solução correta (ajustada).

Em um contraponto ocorrente entre Hans Kelsen e Robert Alexy, Knoerr 
(2011, p. 79) assevera que Alexy, por sua vez, alude ao sistema jurídico como 
sistema normativo e como sistema de procedimentos. Como sistema de proce-
dimentos, o sistema jurídico consistiria num conjunto de ações baseadas em re-
gras e direcionadas por regras, por meio das quais as normas são promulgadas, 
fundamentadas, interpretadas, aplicadas e impostas.

Tal análise justifica o posicionamento da professora de Direito Constitu-
cional Cibele Kroerr (2011, p. 54), que, em sua tese de doutorado, defendeu que 
a Mutação Constitucional, enquanto processo de produção e de aplicação da 
Constituição, está compreendida na teoria dinâmica do Direito (de Kelsen) e no 
sistema de procedimentos (de Alexy). 

A pesquisadora citada defende que a mutação acompanha o processo de 
conversão do texto constitucional em norma; se desenvolve de forma comple-
xa; não ocorre mecanicamente, a advir do modo, da efetividade e da aplicação 
do texto à realidade vivida. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Salovey
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_D._Mayer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo_do_direito
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Ao seu turno, Canotilho (2003, p. 1228) aduz que a transição ou mutação 
constitucional só é aceitável quando esteja respaldada no impacto da evolução 
da realidade constitucional, isto é, numa alteração do âmbito normativo que 
ainda possa ser considerada abrangida pelo programa normativo.

Para o consagrado jurista lusitano citado, as Mutações Constitucionais 
silenciosas constituem um ato legítimo de interpretação constitucional, mas 
desde que sejam reconduzidas a um problema normativo endogenético, e não 
quando resultem de uma evolução normativamente exogenética.

Na concepção de Canotilho (2003, p. 1228) “problema normativo endo-
genético” é um problema que pode ser resolvido dentro da própria semânti-
ca do texto, pois, caso contrário, seria o caso de uma evolução normativamente  
exogenética.

E, conforme as ponderações do autor em foco, a mutação exogenética é 
aquela a que se dá o nome de inconstitucional por extrapolar os limites inter-
pretativos dos dispositivos valendo-se de exemplos que estão fora da Carta 
Constitucional de modo a contrariar seus próprios preceitos essenciais. Sendo 
dessa forma, inconstitucional.

Por outro lado, para Ferraz (1986, p. 10) a expressão mutação constitucio-
nal é reservada somente para todo e qualquer processo que altere ou modifique 
o sentido, o significado e o alcance da Constituição, sem, com isso, contrariá-la.

Com propriedade, Bulos (2018, p. 118) ensina a que mutação constitucio-
nal não é um acontecimento peculiar e único na órbita das normas constitucio-
nais, mas sim um fenômeno constatado em todos os domínios do Direito. 

Adiante o constitucionalista em foco arremata que:

O fenômeno das mutações constitucionais, portanto, é uma constante 
na vida dos Estados. As organizações, como organismos vivos que são, 
acompanham o evoluir das circuntâncias sociais, políticas econômicas, 
que, se não alterem o texto na letra e na forma, modificam no na substân-
cia, no significado, no alcance e no sentido de seus dispositivos. (BULOS,  
2018, p. 118)

À luz do pensamento de Mendes (2017, p. 130) as mutações constitucio-
nais nada mais são que as alterações semânticas do texto constitucional, em 
decorrência de modificações no prisma histórico-social ou fático-axiológico em 
que se concretiza a sua aplicação.

Bulos salienta que tanto as constituições rígidas como as flexíveis podem 
sofrer mutações constitucionais.
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Nessa perspectiva, o referido autor informa que:

Os Estados Unidos, por exemplo, têm constituição rígida e conhecem, com 
profundidade, a influência das mutações. A Inglaterra, a Nova Zelândia, a 
Finlândia e a África do Sul, por sua vez, possuem cartas flexíveis, também 
sujeitas a mudanças informais. (BULOS, 2018, p. 118)

Dessa forma, é inegável a ocorrência do fenômeno da mutação consitucio-
nal no sistema juridicional, no entanto, há de se ressaltar que trata de um pro-
cesso que deve ser tratado com cautela e ponderação.

A esse propósito, Ana Cândida Ferraz (1986, p. 10) assevera que: “As 
modalidades de processos que introduzem alteração constitucional, contra-
riando a Constituição, ultrapassando os limites constitucionais fixados pelas 
normas, enfim, as alterações inconstitucionais são designadas por mutações 
inconstitucionais.”

Como se vê, há fatores decisivos a serem avaliados para a aplicação da 
Mutação Constitucional, que não se situam na esfera íntima dos membros Po-
der Judiciário, mas, sim, advém da dinamicidade social, qual deve ser sopesada 
ante a norma originária, sob pena de se inverter a lógica e acarretar numa alte-
ração violadora do texto constitucional.

2.3 Aceitação pela ordem jurídica brasileira

Não obstante a citação no item antecedente, a aceitação da Mutação 
Constitucional pela ordem jurídica brasileira é controvertida, existindo opini-
ões divergentes entre doutrinadores e demais operadores do Direito. Alguns 
autores não se posicionam claramente, mas apresentam ressalvas sobre sua 
aplicabilidade.

Dentre os defensores destaca-se o professor José Afonso da Silva, o qual 
ressalta que a Mutação Constitucional, enquanto situação legítima, não contra-
ria a Constituição. 

Nas palavras do renomado professor de Direito Constitucional acima ci-
tado: “Se uma conduta ou uma prática política não coincide com a Constituição, 
não se trata de forma de mutação constitucional, mas de uma forma de desres-
peito ou de fraude à Constituição” (SILVA, 2014, p. 283).

Outra defensora é, como já dito, a professora Anna Cândida Ferraz, pes-
quisadora pioneira sobre o assunto, a qual afirma que a Mutação Constitucio-
nal é admissível em face da ordem jurídica, enquanto manifestação do Poder 
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Constituinte Difuso, mas desde que decorrente da própria Constituição, como 
resultado do desenvolvimento social, político e econômico, para dar-lhe efetiva 
aplicação. (FERRAZ, 1986, p. 10). 

A autora foi sintética em seu pensamento afirmando que:

Em resumo, a mutação constitucional, para que mereça o qualificativo, de-
ve satisfazer, por tanto, os requisitos apontados. Em primeiro lugar, im-
porta sempre em alteração do sentido, do significado ou do alcance da 
norma constitucional. Em segundo lugar, essa mutação não ofende a letra 
nem o espírito da Constituição: é, pois, constitucional. Finalmente, a alte-
ração da Constituição se processa por modo ou meio diferentes das for-
mas organizadas de poder constituinte instituído ou derivado. (FERRAZ, 
1986, p. 10)

Por sua vez, ao discorrer sobre o assunto, Agra (2000, p. 167) defende que 
norma jurídica tem que se adequar às exigências da comunidade e, para cum-
prir esta finalidade, deve estar em simetria com o processo social. 

O autor antes mencionado acrescenta que as Constituições, em seu texto, 
preveem o procedimento de emenda e de revisão, e, nesse sentido, a Mutação 
Constitucional também tem a finalidade de atualizar os preceitos do texto mag-
no, de modo não formal, ainda que não previsto nas suas cominações.

Dentre os defensores não poderia faltar, também conforme já citado, a 
pessoa do ministro Gilmar Mendes, o qual defende que, quando há mudança 
do contexto social, pode-se atribuir novo sentido ao texto constitucional, sem 
que seja, no entanto, promovida a sua alteração por meio de mecanismos for-
mais. (MENDES, 2004, p. 8).

Nesse diapasão, o ministro aposentado Celso de Mello, ao discorrer sobre 
o objetivo da mutação constitucional, defende que ela tem aplicabilidade diante 
de novas exigências, necessidades e transformações, resultantes dos processos 
sociais, econômicos e políticos, que caracterizam, em seus múltiplos e comple-
xos aspectos, a sociedade contemporânea (BRASIL, 2014, p. 71).

Há autores, a seus turnos, que pontuam sobre os limites da Mutação 
Constitucional.

Nesse sentido, segundo o entendimento de Barroso (2013, p. 150), esses 
limites podem ser sintetizados em dois, que são: a) as possibilidades semânti-
cas do relato da norma, isto é, os sentidos possíveis do texto que está sendo in-
terpretado ou afetado e, b) a preservação dos princípios fundamentais que dão 
identidade àquela específica Constituição.
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Ainda no que diz respeito aos limites das Mutações Constitucionais, Bu-
los (2018, p. 120), com propriedade, afirma que a prática constitucional eviden-
cia a impossibilidade de se traçar, com exatidão, os limites das mutações. 

No entanto, o referido constitucionalista faz a seguinte ponderação:

O único limite que poderia existir, mas de natureza subjetiva e, até mesmo, 
psicológica, seria a consciência do intérprete em não extrapolar a forma 
plasmada na letra dos preceptivos supremos do Estado, mediante inter-
pretações deformadoras dos princípios fundamentais que embasam o Do-
cumento Maior. Assim, estar se ia evitando as mutações inconstitucionais, 
e o limite, nesse caso, ficaria por conta da ponderação do intérprete, que, 
sem transbordar os mecanismos de controle de constitucionalidade, atua-
lizaria a constituição. (BULOS, 2018, p. 120)

Streck, Lima e Oliveira (2013, p. 15) fazem críticas ferrenhas ao instituto 
em comento, asseverando que a tese da Mutação Constitucional advoga em úl-
tima análise uma concepção decisionista da jurisdição e contribui para a com-
preensão das cortes constitucionais como poderes constituintes permanentes. 
Tais autores salientam que um tribunal não pode mudar a constituição; um tri-
bunal não pode ‘inventar’ o direito: este não é seu legítimo papel como poder 
jurisdicional, numa democracia. 

A oposição de Streck, Lima e Oliveira (2013, p. 19) à Mutação Constitu-
cional é bem clara, no sentido de que, em determinadas situações, a Mutação 
Constitucional poderia significar, equivocadamente, a substituição do Poder 
Constituinte pelo Poder Judiciário, e, com isso, soçobraria a democracia.

Ainda conformem aduzem os autores acima mencionados, o conceito de 
Mutação Constitucional mostra apenas a incapacidade do positivismo legalis-
ta da velha Staatsrechtslehre do Reich alemão de 1870 em lidar construtivamente 
com a profundidade de sua própria crise paradigmática. 

3. CONSIDERACÕES FINAIS

Como visto, para uma sociedade em constante transformação, o institu-
to da Mutação Constitucional permite manter o texto da Constituição Federal 
atualizado sem a necessidade de se recorrer a expedientes formalistas, os quais 
também são plenamente aplicáveis, mas que devem ser reservados para ques-
tões de natureza circunspecta.



125

Ademais, como bem evidenciam os defensores desse novel fenômeno, ele 
é oriundo da própria evolução social, que requer que o atendimento dos seus 
anseios esteja materializado, não na letra fria das normas, mas na significação 
vívida do seu conteúdo.

Destarte, a preocupação dos opositores da Mutação Constitucional, no 
sentido de que esse instituto poderia ameaçar a essência da Carta Magna, não 
se sustenta, visto que a conferência de significação equivocada ameaça sim o 
Poder interprete e não a Constituição, já bem difundida perante a sociedade.

Urge, pois, seja pautado o debate sobre a Mutação Constitucional, a fim 
de que esse instituto possa ser devidamente aplicado pelo ordenamento jurídi-
co brasileiro.
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1. INTRODUÇÃO

A educação é um direito garantido a todos os cidadãos brasileiros, sen-
do um dever do Estado e da família que está descrito no Art. 205 da 

Constituição Federal de 1988: “A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, vi-
sando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da ci-
dadania e sua qualificação para o trabalho”. No seguimento deste princípio to-
dos têm o direito a educação independente de sua raça, credo, etnia, classe so-
cial ou deficiência.

Neste prisma deve-se observar e analisar que se vive em uma sociedade 
heterogênea. Sendo assim, as escolas estão repletas de alunos com as mais va-
riadas histórias e vivências sociais, somada a algumas limitações que interferem 
no processo ensino aprendizagem. 

Mantoan (2015, p. 32) ressalta que: “a Escola Brasileira é marcada pelo fra-
casso e pela evasão de uma parte significativa dos seus alunos, que são margi-
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nalizados pelo insucesso de toda ordem [...]”. Neste contexto escolar, observa-se 
uma diversidade cultural, social, entre outras. Dessa forma, os educandos com 
Deficiências, Síndromes, Altas Habilidades/Superdotação e Transtornos, nes-
se último temos o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH.

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH é um dos 
mais frequentes distúrbios que ocorrem em crianças. Afeta as mesmas na esco-
la, em casa e na comunidade em geral; muitas vezes, a prejudicar seu relaciona-
mento com professores, colegas e familiares.

O Transtorno de Déficit de Atenção é caracterizado por hiperativida-
de, impulsividade e/ou déficit de atenção, levando a repercussões acadêmicas  
e/ou sociais.

São pessoas que vivem trocando de interesse e planos e tem dificuldades 
em levar as coisas até o fim. Elas tendem a ser desorganizadas e esquecer 
coisas com mais facilidades que os demais. Elas podem ter problemas na 
sua vida acadêmica (em geral, as queixas começam na escola, mais isso 
não é obrigatório) bem como nas suas vidas profissional, social e familiar. 
(MATTOS, 2015, p. 19 e 20)

A escola tem uma função primordial na vida do educando, é a instituição 
que acolhe no seu seio toda a diversidade de alunos, com objetivos concretos de 
educação, respeito e valores. Dessa forma, tanto a escola como a família passam 
a ter uma participação fundamental no processo de conhecimento.

A família é uma instância importante no processo de socialização, bem co-
mo no desenvolvimento da subjetividade autônoma ensinando informal-
mente o que as crianças devem fazer, dizer ou pensar (...), portanto a fa-
mília é o local privilegiado para o desenvolvimento humano. (ARANHA, 
1996, p. 61)

Como afirma Aranha (1996), é possível perceber que a família precisa es-
tar em comum acordo com a escola; uma vez, que ambas, caminham rumo ao 
objetivo de desenvolvimento do indivíduo, ao convívio democrático na socieda-
de. Daí, a importância dos pais se conscientizarem quanto o seu papel na forma-
ção de seus filhos. E como vão transmitir para eles os seus valores e costumes, 
pois os mesmo vão refletir tais comportamentos na escola o exemplo de casa.

O processo de ensino aprendizagem é continuo e constante. Dessa for-
ma, o ato de ensinar significa estar qualificado e equipado com uma metodo-
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logia e estratégias eficientes, pois o ensino objetiva capacitar o educando para 
viver em sociedade. Principalmente com alunos que passam por transtornos 
de aprendizagem como TDAH, eles necessitam de um olhar diferenciado do 
educador.

Assim, é possível considerar que a profissão do professor, hoje, tem um 
grande peso, ele precisa estar preparado com uma formação acadêmica que lhe 
forneça base para ensinar, e lidar com as pressões do dia-a-dia e com as dificul-
dades apresentadas dos alunos com TDAH.

Nesse sentido, o Psicopedagogo tem um papel fundamental ao fazer suas 
intervenções sobre a questão da aprendizagem do aluno com TDAH.

[...] A intervenção psicopedagógica não si dirige ao sintoma, mas o poder 
para mobilizar a modalidade de aprendizagem, o sintoma cristaliza a mo-
dalidade de aprendizagem em um determinado momento, e é a partir daí 
que vai transformando o processo ensino aprendizagem. (FERNÁNDEZ, 
1990, p. 117)

Cabe ao psicopedagogo trabalhar com a criança e ou adolescente, com es-
se transtorno, técnicas e metodologias diferenciadas para viabilizar o processo 
de ensino aprendizagem dos mesmos.

Entretanto, a Psicopedagogia não lida diretamente com o problema, li-
da com as pessoas envolvidas. Lida com as crianças, com os familiares e com 
os professores, levando em conta aspectos sociais, culturais, econômicos e  
psicológicos. 

O Psicopedagogo em sua atuação institucional, inclusiva ou clínica pode 
exercer um trabalho de reflexão, mediação e orientação familiar, que possibilita 
elaborar ação psicopedagógica acerca do direcionamento das condutas que fa-
vorecem a adequação e integração do aluno com TDAH, ao trazer perspectivas 
sob diretrizes de vida e evolução.

2. O QUE É TDAH? E SEUS SINTOMAS?

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade - TDAH- é, em re-
gra, de origem genética e congênita, ou seja, nato, sendo facilmente perceptível 
quando a criança inicia na fase escolar. Neste nível, de forma particular, os sin-
tomas aparecem com clareza, principalmente dentro da sala de aula.
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Conforme Barkley (2002), o TDAH é um transtorno comportamental real 
e, para comprovar que existe esse transtorno, os cientistas precisam demonstrar 
as diferenças do comportamento das crianças portadoras de TDAH das que não 
o apresentam ocorrem em diferentes situações, mas não necessariamente em 
 todas elas.

Assim, fica claro sendo um transtorno real, um problema real e, fre-
quentemente um obstáculo real. Sendo assim, também é caracterizado por 
uma gama de problemas relacionados com a falta de atenção, hiperatividade e  
impulsividade.

O transtorno é notado por meio de observação do comportamento da 
criança e não de características físicas da mesma, porque os sinais do TDAH 
não aparecem exteriormente. Sendo assim, necessitam o reconhecimento de vá-
rios sintomas para que tenha esta comprovação. 

As crianças com TDAH parecem normais, não há sinal exterior de que algo 
esteja fisicamente errado com o sistema nervoso central ou com o seu cére-
bro. Apesar disso, acredito que seja imperfeição no cérebro que provoque 
a movimentação constante e outros comportamentos que as pessoas jul-
gam tão intoleráveis numa criança TDAH. (BARKLEY, 2002, p. 64)

Sob esse aspecto, as crianças com TDAH preferem atividades nas quais a 
recompensa seja imediata. Consideram as atividades físicas mais divertidas e 
estimulantes do que atividades passivas, por serem hiperativas e é importante 
destacar que essas crianças com sintomas de Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade possuem um nível de alerta diminuído. 

Dessa forma, necessitam de mais estímulo para manter seu cérebro ati-
vo em níveis normais quando comparadas a outras crianças não portadoras de 
TDAH; o que mostra que elas são menos sensíveis a reforços, pois estão a todo 
o momento à procura de novos estímulos. 

 De acordo com o autor mencionado, não existe uma única forma de 
TDAH e, com o tempo, pode-se sofrer alterações imprevisíveis. Este transtor-
no afeta a criança na escola, em casa e na comunidade em geral; muitas vezes, a 
prejudicar seu relacionamento com professores, colegas e familiares. 

O TDAH é uma doença psíquica que têm como principais manifestações 
à hiperatividade, desatenção, dificuldade de concentração por longos períodos 
e dificuldade de manter a vigília. 

Aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a 
sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de inquietude e impulsividade, e estes 
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podem ser percebidos desde a gestação, quando o bebê ainda no ventre da mãe 
se mexe além do normal. Compreende-se como um descontrole motor acelera-
do, que causa falhas na memória e na atenção.

Em relação aos sintomas do transtorno, logo nos primeiros anos de vida, 
notam-se alterações no processo de desenvolvimento neurológico e emo-
cional. Segundo alguns estudos, as mães de crianças com TDAH relatam 
que seus filhos se mexiam muito, mesmo antes do nascimento (vida in-
trauterina). Algumas crianças, desde cedo, mostram-se mas irritadiças, 
chorando muito nos primeiros meses de vida, movendo-se durante o sono 
e acordando várias vezes durante a noite. (ANDRADE, 1998, p. 75)

Sendo mais frequentes em crianças, ele é visto como um distúrbio de com-
portamento cujos sintomas aparecem mais ou menos de 6 a 12 anos de idade. 
Salientando que, o transtorno não é adquirido, o indivíduo nasce com o mesmo 
e com o tempo os sintomas vão aparecendo; aparece na infância e acompanha o 
indivíduo por toda a sua vida. 

Estes, por sua vez, podem e devem ser percebidos para a confirmação 
do diagnóstico, tanto em casa, trabalho ou escola a confirmação deverá ocorrer 
em pelo menos dois ambientes distintos, sendo a instituição escolar o ambiente 
mais comum onde se percebe os sintomas.

Contudo, o TDAH é reconhecido oficialmente por vários países e pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS). A Classificação Internacional de Doenças 
(CID) na Décima Edição faz uso como a ferramenta de diagnóstico padrão para 
a epidemiologia, gestão da saúde para fins clínicos. 

O CID-10 foi aprovado na 43ª Assembleia Mundial de Saúde de 1990 e en-
trou em uso nos Estados Membros da OMS a partir de 1994. Portanto o F9.0 tra-
ta-se de um grupo de transtornos caracterizado por alterações qualitativas das 
interações sociais e modalidade de comunicação, um repertório de interesses 
restrito, estereotipado e repetitivo, que constitui uma característica global do 
funcionamento do sujeito em todas as ocasiões.

Atualmente, o termo utilizado é Transtorno de Déficit de Atenção/Hipe-
ratividade, sendo delineado em três fases, (Rohde et al, 2003), pela presença de 
características evolutivas e inapropriadas de desatenção e/ou hiperatividade/
impulsividade. Tipo Predominante Desatento, Tipo Predominante Hiperativo 
Impulsivo e Tipo Combinado.

Conforme Rohde, (2003) o Tipo Predominante Desatento, está presente 
antes dos sete anos é caracterizado por: falta de atenção a detalhes ou comete 
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erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou em outras, parecem 
não escutar quando lhe dirigem a palavra, não segue instruções e não termina 
os seus deveres, tarefas domésticas, tem dificuldades para organizar, é facil-
mente distraído por estímulos alheios à tarefa, apresenta esquecimento em ta-
refas diárias.

No entanto, no Tipo Predominante Hiperativo-Impulsivo, também está 
presente antes dos sete anos de idade, as características são agitação das mãos 
ou pés ou se remexe na cadeira, não consegue permanecer sentado na sala de 
aula, corre em demasia, em situações nas quais isto é inapropriado; tem dificul-
dades para brincar e se envolver nas mesmas, fala em demasia ou repetidamen-
te, tem dificuldade para guardar a sua vez, interrompe ou intromete em assun-
tos dos outros.

O Tipo Combinado deve estar presente nas ações do Tipo Predominan-
te Hiperativo-Impulsivo, e Predominante Desatento. Assim, os sintomas po-
dem persistir na adolescência e na vida adulta, e nesse período etário o diag-
nóstico torna-se mais difícil, pois se torna tendencioso a comportamentos an-
tissociais. 

Segundo Rohde et al (2003) o tipo de TDAH: se predominante desatento 
ou se hiperativo/impulsivo ou se ainda do tipo combinado ou misto são variá-
veis sócio demográficos como raça, número de irmãos, idade dos pais, nível cul-
tural familiar, transtornos psiquiátricos na família, conduta agressiva dos pais, 
transtorno mental materno, estes são fatores de riscos para o transtorno.

Crianças com TDAH vivenciam dificuldades para ficar sentadas na sala de 
aula e prestar atenção. Muitas vezes são rejeitadas pelos colegas por sua 
inquietude, o que também pode ser agravado pelos comportamentos di-
ruptivos. Suas dificuldade acadêmicas e sociais poderão ter consequências 
futuras adversas quando não houver intervenção. Ao problema de com-
portamento escolar, somam-se as dificuldades de complementar as tarefas 
escolares na classe ou em casa, ao menos no tempo planejado pelos pro-
fessores. Na maioria das vezes, os adultos passam a maior parte do tempo 
reprimindo, chamando a atenção da criança, ou solicitando que ela perma-
neça quieta por certo tempo. Isso gera com frequência diversos conflitos 
nas relações familiares. (ANDRADE, 1998, p. 76)

Desta forma, as crianças que possuem TDAH, necessitam de um auxilio 
atenção e carinho, pois o seu dia-a-dia é uma tarefa árdua, devido seu compor-
tamento difícil. Exigindo um esforço entre profissionais de diversas áreas, mé-
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dica, saúde mental e pedagógica em conjunto com os pais. Este olhar clínico 
inclui intervenção familiar, intervenção escolar, intervenção psicopedagógica. 
Juntos essa equipe assume a mesma responsabilidade de fortalecer os laços de 
afeto e aprendizagem da criança, ao elevar sua autoestima e a possibilitar um 
maior desempenho em sua vida acadêmica.

Sobre essa premissa Rohde et al (2003) discorre sobre o aspecto de notável 
atenção que são as medicações e estimulantes, o uso de estimulantes em crian-
ças aparece como marco da psicofarmacologia infantil. Os estimulantes apro-
vados pelo Sistema de Saúde incluem o metilfenidato (MFD), um composto 
de sais de sulfato de anfetamina e dextroanfetamina (com isômeros de sacara-
to de dextroanfetamina e dextro e leve aspartato de anfetamina) e pemolina de  
magnésio. 

No Brasil se encontra disponível metilfenidato de curta ação e longa ação, 
apresenta em forma de comprimido sulcado na dosagem única de 10mg. Sua 
aquisição necessita de notificação de receita para controle de psicotrópicos, for-
necida pela Secretaria de Saúde local para médicos cadastrados.

De acordo Ferreira (2002) a farmacocinética, é o ramo de uma parte espe-
cifica da medicina que estuda como o organismo lida com medicamentosos ho-
rários mais adequados para administrar o metilfenidato para crianças e adoles-
centes. Tais horários são os que antecedem a ida para atividades acadêmicas, ou 
seja, após o café da manhã e o almoço. Uma terceira dose pode ser administrada 
à tarde, para algumas crianças. Entretanto, para evitar a insônia, recomenda-se 
não administrar o medicamento após as 18 horas. 

O MFD (Metilfenidato) de ação prolongada é conhecido como Ritalina e 
Conserta, ambos prescritos para crianças acima de seis anos, pois estimulam o 
sistema nervoso, deixando os pacientes mais concentrados para a aprendiza-
gem, e facilitam a circulação da dopamina, neurotransmissor responsável por 
excitar o sistema nervoso central. 

O importante, que as habilidades, as competências, os hábitos e os pa-
drões comportamentais são desenvolvidos ao longo dos anos, por processos de 
aprendizagem, troca de experiências, e treinamentos. Devido às alterações do 
TDAH, está interligada a aprendizagem especialmente durante a infância, sua 
atividade cognitiva fica prejudicada.

Assim, quando se introduz a medicação, a capacidade de controle do foco 
de atenção e outras funções executivas melhoram. Isto, porém, não é suficiente 
para desenvolver todas as habilidades necessárias em construir novos hábitos 
e formas de agir.
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Ao se considerar que o tratamento medicamentoso tenha sido recomenda-
do, ainda assim, continua sendo uma decisão pessoal. Outros procuram alterna-
tivas de tratamento diversificadas, deixando a medicação como último recurso.

Segundo Rohde (2003) não há relatos consistentes de diferenças clinicas 
significativas entre a eficácia quando se comparam os estimulantes no trata-
mento do TDAH. A literatura também não contempla estudos que demonstrem 
a superioridade de algum estimulante sobre o outro quanto aos tipos hiperati-
vo, desatento, e combinado. Os estudos comparativos entre o MFD de ação pro-
longada e o MFD padrão apresentam resultados ainda limitados, pois apresen-
tam uma breve melhora durante o período de digestão, em curto prazo e não 
tendo benefícios duradores ao longo da vida.

É possível salientar que o TDAH, que inclui hiperatividade física como 
sugere o nome, se distingue do TDA que se refere somente ao déficit de atenção 
sem hiperatividade, contudo, o TDA tem a mente acelerada com um turbilhão 
de pensamentos ao mesmo tempo. 

Segundo Silva (2014), os educandos com TDA apresentam um funciona-
mento mental acelerado, ao produzir ideias incessantes ou amontoadas de for-
ma atrapalhada quando não encontra uma especificidade. No entanto, o TDAH 
apresenta além da inquietação mental uma vasta inquietação física.

3. O PAPEL DA ESCOLA E FAMÍLIA COM ALUNOS COM TDAH

A palavra educação sempre tem tido um grande peso na sociedade na 
qual está ligada com valores, costumes e, principalmente, relacionada à família. 
Contudo, a mesma encontra-se sobrecarregada com a função. A escola também 
tem um papel semelhante, que, por sua vez, amplia a palavra educação.

Dessa forma, a educação encontra dentro da escola, como também fora 
dela, sendo uma educação formal e informal, que se torna fundamental na vida 
do educando, inserindo-o na sociedade.

Dessa maneira, é possível compreender o conceito de educação segundo 
Brandão (2003) que destaca a educação, não unificada, padrão com o mesmo 
ensinamento universal, mas, variável de lugar, tempo e sociedade, em que, to-
dos têm o seu costume, a sua cultura. 

Assim como, é passado por meio de gerações, os saberes dos mais velhos 
como uma forma de aprendizagem, ou seja, os valores, que se perpetuam à me-
dida que são ensinados as novas gerações.
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Nesse prisma, a escola por sua vez é fonte de autonomia na vida do edu-
cando participando desse processo desde a mais tenra idade. Alicia Fernández 
(1991), destaca que para aprender é necessário um ensinante e um aprendente 
que entrem em relação, ou seja, o processo de ensino aprendizagem acontece na 
relação de trocas de experiências que acontece dentro ou fora da escola.

Tal fato também é o mesmo que Paulo Freire (1996) afirma quando men-
ciona que a aprendizagem acontece por meio da mediação de educador e edu-
cando, “Não há docência sem discência, as duas se explicam a seus sujeitos, 
apesar das diferenças que as conotam, não se conduzam á condição de obje-
to um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 
aprender” (FREIRE, 1996, p. 23). Essa interação favorece o ensino aprendiza-
gem, pois valoriza o sujeito em sua singularidade respeitando a individualida-
de de cada um.

O fator crucial está nas dificuldades de aprendizagem e o fracasso escolar 
dos alunos com TDAH, em algumas ocasiões o sujeito que apresenta dificulda-
des de aprendizagem, o problema também está envolvido no ensinante; portan-
to, a dificuldade de aprendizagem deve ser identificada, analisada e diagnosti-
cada para uma boa intervenção.

Os professores podem ser, a princípio, informantes úteis, pois são capazes 
de dar informações diárias das crianças acerca do nível de desenvolvimen-
to e, assim ter referências sobre as estruturas para a avaliação de déficit de 
atenção e comportamentos inadequados. (ROHDE, 2003, p. 18)

O professor é uma peça importante na vida dos educandos uma vez que é 
na escola que a criança com TDAH apresenta dificuldades significativas, sejam 
acadêmicas, sociais ou comportamentais. 

O sucesso na sala de aula exige uma série de intervenções e, assim como 
os pais os professores devem ter esclarecimentos e informações acerca da na-
tureza do quadro, várias estratégias são apontadas, tais como as citadas por  
Goldstein:

Sala de aula organizada e estruturada, com regras claras, disciplina equi-
librada. Colocar a criança perto de alunos que não desviem a sua atenção 
Encorajamento, elogio, afeição, responsabilidade, confiança, acolhimento e 
aceitação. Trabalhos em pequenos grupos, favorecendo oportunidades so-
ciais, mudar o ritmo ou tipo de trabalho, preparando a criança para novas 
situações. Favorecer oportunidade de movimento. Recompensar os esfor-
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ços, persistência e comportamentos bem-sucedidos. Atividades físicas para 
a turma toda. Utilizar métodos variados, táteis, auditivos, sinestésicos. Re-
conhecer seus próprios limites e frustrações. Reuniões constantes com os 
pais e com a equipe que assiste a criança. (GOLDSTEIN, 1994, p. 95)

Essas séries de estratégias facilitam o rendimento escolar do educando 
que apresenta TDAH; uma vez que o mesmo tenha a consciência que ela é ca-
paz de ter um bom desempenho, e que todo o sucesso conseguido será dele. 

A família por sua vez é âncora no processo de ensino aprendizagem, pas-
sa uma tranquilidade para o educando que necessita do apoio e compreensão 
familiar. Os pais precisam buscar informações e tratamentos para seus filhos 
com TDAH e aprender a controlar o comportamento deles em casa, para assim 
serem atuantes no ambiente escolar de forma a favorecer o crescimento acadê-
mico destes educandos. (evite esses termos do senso comum)

Os pais precisam estar atentos ao comportamento que resulta em desobe-
diência ou nos que resulta em incapacidade. Ao manter regras claras, na esco-
lha de quais comportamentos realmente merecem reforços e quais podem ser 
ignorados. Manter um critério de punição adequado em que se pode perder e o 
que se ganha, manter uma rotina de estudos e atividades familiares, envolven-
do toda a família.

O problema de aprendizagem que apresenta, sobre o educando surge em 
seu grupo familiar e ás vezes é mantido pela instituição educativa. Assim escola 
e família estão ligadas nesse processo de desbloqueio da não aprendizagem, e 
precisam lidar com essa situação de modo amoroso e sério.

Uma tarefa primordial no diagnóstico é resgatar o amor. Em geral, os te-
rapeutas tendem a carregar nas tintas sobre o desamor, sobre o que falta, e 
poucas vezes se evidencia o que se tem e o onde o amor e resgatável. Sem 
dúvida, isto é o que nos importa no caminho da cura. Se no transcurso do 
diagnóstico ou do tratamento não conseguirmos apaixonar-nos por essa 
vida, nem pensá-lo como um drama onde se está jogando este tipo de coi-
sas que a mitologia põe em um relevo especial, mais que estão em todos 
os seres humanos, estaremos banalizando o sujeito. Não podemos curá-los 
nem entendê-lo. Justamente a possibilidade de curá-lo, ou seja de fazê-lo 
surgir como diferente, é facilitar o seu trabalho de recriar-se como pes-
soa interessante. Que sinta que sua personalidade se diferencia das ou-
tras e tem um caminho próprio que é capaz de construir, que vislumbre 
uma possível escolha, certo grau de liberdade, ainda seja no conhecimento.  
(SARA PAÍN, apud ALICIA FERNÁNDEZ, 1991, p. 35)
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Nesse sentido, a escola e família precisam demonstrar e tratar com amor 
o sujeito, ao fazê-lo perceber que ele é capaz de aprender, recriar, e ter sua auto-
nomia própria e sentir-se atuante na sociedade na qual ele está inserido. 

Nessa mesma linha de pensamento Paulo Freire afirma que a libertação 
dos homens só acontece por intermédio do diálogo, sendo fruto deste o amor, 
que é paciente e ouvinte que sabe ouvir e discutir, se não houver um amor in-
tenso e ativo pelo mundo, e ao próximo, não há diálogo, pois o mesmo consiste 
na maneira em que nós tratamos uns aos outros.

Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens não me é 
possível o diálogo. Não, há, por outro lado, diálogo, se não há humildade. 
A pronuncia do mundo, com que os homens recriam, permanentemente, 
não pode ser um ato arrogante. (FREIRE, 2005, p. 92)

O diálogo na escola e na família acontece quando o ser humano acredita 
no próximo em sua volta, no poder de superação, transformação, de criar algo 
novo, ou seja, acredita e passa a ter fé no ser humano, ao respeitar o seu saber 
e junto com a mediação, há trocas de experiências tanto do educador como dos 
membros da família. 

A descoberta de um novo saber ou até mesmo a ampliação do mesmo. As-
sim, o educando que tem TDAH, terá um auxílio para enfrentar com eficácia o 
caminho percorrido para o sucesso da tão distante aprendizagem.

Entre os profissionais com bagagem teórica, metodológica e variadas téc-
nicas que desmitificara a dolorosa tarefa do aprender está o psicopedagogo, 
que por sua vez busca despertar no educando o prazer e o desejo de se apren-
der, o prazer em romper barreiras e apropriar-se do conhecimento que trans-
forma e inova. 

4. A ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO COM INTERVENÇÃO 
PSICOPEDAGÓGICA

No Brasil, a Psicopedagogia existe há cerca de 40 anos, surge aproximada-
mente nos anos 70, a partir da necessidade de atendimento as crianças com dis-
túrbios na aprendizagem, sendo estas consideradas inaptas dentro do sistema 
educacional convencional, porém os cursos na área só começam a se multiplica-
rem na década de 90. E hoje, desperta a atenção de educadores e outros profis-
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sionais que trabalham com processo ensino-aprendizagem, ou que tem contato 
com pessoas que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

A Psicopedagogia nasceu da necessidade de se buscar soluções para a 
questão do problema de aprendizagem, ao detectar no meio escolar, casos de 
alunos com “problemas de aprendizagem” ou “não aprendizagem”. A Psico-
pedagogia está se desenvolvendo a cada dia mais no Brasil, e que os educado-
res estão buscando-a, pois a mesma não se restringe apenas ao estudo das di-
ficuldades e dos distúrbios de aprendizagem, mas à aprendizagem de um mo-
do geral. 

Desse modo, a Psicopedagogia caminha com a intenção de contribuir pa-
ra uma melhor compreensão desse processo; sendo a mesma uma área de es-
tudos recentes, que resultou da união dos conhecimentos não só da Psicologia 
e da Pedagogia, mas, também, de diversas outras áreas como Fonoaudiologia, 
Medicina, Psicanálise.

Fernández (1991) desenvolveu um conceito muito importante para a  
psicopedagogia, 

[...] o de modalidade de aprendizagem, que é uma maneira pessoal para 
aproximar-se do conhecimento e para conformar seu saber. É construída 
desde o nascimento a partir das relações familiares e situações de apren-
dizagem durante a vida. (...) Desta maneira a psicopedagogia olha para o 
sujeito em sua individualidade, mas integrado nos grupos a que perten-
ce (familiar, social, escolar, etc...) e busca encontrar sua pecualidade como 
aprendente, ou seja, a modalidade de aprendizagem que lhe é própria.  
O que lhe interessa são as diferenças que possibilitam compreender o indi-
víduo como único, apesar de poder estar inserido num determinado tipo 
de modalidade de aprendizagem. (FERNÁNDEZ, 1991, p. 107)

O Psicopedagogo diante do diagnóstico busca conhecer seu aluno por 
meio de análise anterior ao seu nascimento, a anamnese, e os fatos primordiais 
ocorridos com seu aprendente. Então, cria situações que venham a desenvolver 
no educando técnicas que favoreçam a sua aprendizagem. Ao trabalhar de for-
ma lúdica os conteúdos, na elevação da autoestima do seu aluno e ao favorecer 
a quebra do paradigma da não aprendizagem. 

Este é o profissional preparado para ter um olhar silencioso que crê em 
seu aluno, que busca na relação com ele, outras maneiras de mediar e propi-
ciar caminhos que facilitem e despertem a curiosidade, resgatando o prazer de 
aprender do aprendente.
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Fernández (2012) ressalta que “alguns autores consideram que TDAH é a 
patologia da falta de silêncio”. Tal fato porque o individuo com esse transtorno 
não consegue prender a atenção em algo que não o encante. 

O que dificulta e muito o trabalho do educador, pois este tem que ter um 
olhar diferenciado para esse sujeito, o cuidado e a sensibilidade de despertar 
nele o interesse e o gosto por aprender os conteúdos sistematizados e formais.

Desta forma, cabe ao Psicopedagogo despertar o interesse em aprender, 
ao mostrar não apenas erros e, sim, os seus acertos fazendo do período em aten-
dimento, seja o mais proveitoso possível, criando no aluno o sentimento de que 
ele faz parte e é atuante na vida escolar.

Na dinâmica da intervenção psicopedagógica, e no conceito baseado na 
função do psicopedagogo permite-se observar a importância de buscar sabedo-
ria e teoria a qual estabelece a prática clínica, estudo do sujeito e processo de 
aprendizagem e seu desenvolvimento perante múltiplos fatores que interferem 
para que um aprendiz tenha sucesso, no qual destaca-se o diagnóstico. 

Este é uma investigação profunda, sobre as queixas familiares e escolares 
do comportamento e a não aprendizagem do indivíduo. Divide-se em sessões 
com a família, escola e a criança. Conforme Sampaio (2012), um diagnóstico efi-
ciente contempla estratégias adequadas para uma intervenção bem sucedida.

Tais estratégias iniciam-se pela anamnese, entrevista com os responsá-
veis da criança, questionário enviado ao professor regente da criança em segui-
da entrevista com o aprendente, atividades lúdicas com carátersistematizado e 
assistematizado, provas projetivas com desenhos de avaliação afetiva, provas 
operatórias com objetivo cognitivos, avaliação pedagógica para verificar: a lei-
tura, escrita, psicomotricidade e raciocínio lógico. Avaliação do material escolar 
e finaliza com a devolutiva para a família e orientação para a escola.

Na visão de Weiss (2002), o objetivo da anamnese é “colher dados signi-
ficativos sobre a história de vida do paciente”. Portanto, a anamnese aborda os 
seguintes pontos de investigação: dados de identificação, antecedentes natais, 
gestação, nascimento, doenças e atendimentos médicos, desenvolvimento so-
cial, afetivo, cognitivo, corporal, atividades da vida diária e o histórico escolar. 
A Anamnese é uma das peças fundamentais deste quebra-cabeça que é o diag-
nóstico. Por meio dela, nos serão revelado informações do passado e presente 
do sujeito juntamente com as variáveis existentes em seu meio.

O questionário enviado para a instituição escolar visa conhecer o aluno no 
seu ambiente, sua socialização com os colegas e professores, a forma de agir e se 
comportar perante a educação sistematizada e o olhar pedagógico do docente 
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sobre o aluno. Em relação à entrevista com o aprendente é verificado diante de 
questionamento o seu interesse quanto às atividades escolares e suas vontades 
e anseios sobre a sua vida. 

As atividades lúdicas são de extrema importância, pois propicia observar 
diferentes situações dentre elas, a tolerância a frustração, como saber lidar com 
o erro, a perda, reconhecer limites e regras, raciocínio lógico e a concentração 
da criança. 

As provas projetivas permitem observar o desenvolvimento do pensa-
mento da criança por meio dos desenhos, que demonstra seu sentimento e sua 
capacidade de ignorar ou se importar com determinada situações vivenciadas 
no dia a dia.

De acordo com Sampaio (2012) as provas operatórios mais comuns são: 
conservação de pequenos conjuntos discretos de elementos, conservação de lí-
quido, conservação de quantidade de matéria, conservação de comprimento, 
conservação de peso, conservação de volume, seriação, inclusão de classes e dico-
tomia. Com estas provas é possível detectar na criança a capacidade de conserva-
ção de pensamento, mesmo sendo induzida ao erro sobre o que lhe apresentado.

As provas pedagógicas no contexto da avaliação diagnóstica têm como 
foco principal fazer a investigação e análise do desempenho da criança no co-
nhecimento escolar, ou seja, o nível de leitura, nível de escrita e conhecimento 
matemático. Para avaliar o nível pedagógico da criança, a mesma deve versar a 
respeito dos seguintes aspectos: seu nível cognitivo condiz com a sua de idade.

Ao analisar o material escolar da criança, tem com objetivo observar o 
seu nível de organização, responsabilidade com seus objetos e como o educa-
dor tem se manifestado nas correções das atividades escolares com incentivos 
e encorajamento.

Finalizadas as sessões com o educando, será feita a devolutiva e orienta-
ções para a escola e para família. A partir desse momento iniciam-se as inter-
venções com o psicopedagogo visando sanar as dificuldades de aprendizagem 
do sujeito.

É notável, salientar que o diagnóstico e intervenção são palavras distintas, 
porém uma está interligada na outra, pois um bom diagnóstico é importante 
para o planejamento de uma eficaz intervenção, não é fácil fazer um diagnósti-
co, também como não fácil planejar e realizar uma boa intervenção. 

Fernández, (1991) propõe um olhar clínico para os problemas de aprendi-
zagem e uma atitude que se resume em escutar e analisar o material trazido pe-
lo cliente, assim o trabalho do psicopedagogo é um trabalho de autoanálise da 



143

vida do sujeito, observando as próprias dificuldades e possibilidades do mes-
mo em aprender. E com um bom diagnóstico, as maneiras de intervenção ficam 
claras, objetivas e contundentes.

Segundo, Rolde (2003), são denominadas de intervenções psicopedagógi-
cas as estratégias que visam a recuperação, por parte das crianças, de conteúdos 
escolares avaliados como deficitários; procedimento de orientação de estudo 
(organização, disciplina etc.); atividades como brincadeiras, jogos de regras e 
dramatização realizada na escola e fora dela, com o objetivo de promover a ple-
na expressão dos afetos e o desenvolvimento da personalidade da criança com 
e sem dificuldades de aprendizagem; atendimentos em consultório de crianças 
com dificuldades de aprendizagem na escola (encaminhamentos feito na pró-
pria escola); pesquisa de instrumentos que podem ser utilizados para auxiliar 
o processo de aprendizagem de crianças, bem como o seu desenvolvimento, no 
que se refere a inteligência e a afetividade.

Os dois primeiros aspectos de recuperação de conteúdos e organização, a 
intervenção tem como objetivo repassar os conteúdos escolares e estimular no-
vos hábitos de aprendizagem. Importante é ter como foco sanar as dificuldades 
de conteúdos não internalizados ainda, para que o processo de internalização 
de um novo conteúdo ocorra sem nenhum problema. Quanto à brincadeira, jo-
gos de regras, podem ser realizadas por qualquer criança de forma lúdica e au-
xilia no processo de desenvolvimento do pensamento e orienta a obediência em 
aceitar as regras propostas.

O atendimento em consultório se dá por encaminhamentos por parte da 
escola, quando a queixa explicita tanto da mesma como da família com a difi-
culdade da não aprendizagem e do comportamento conturbado do educando.

Esses atendimentos tendem a encarar a dificuldade de aprendizagem co-
mo um sintoma de um problema no desenvolvimento da afetividade da 
criança, o qual repercute na esfera intelectual. A hipótese nesse caso é a 
de que, tratando-se os aspectos afetivos da criança, ocorrerá uma reper-
cussão nos aspectos cognitivos, o que nem sempre ocorre a curto prazo. 
Muitas vezes o tratamento provoca inicialmente uma desorganização ge-
ral da criança para somente no segundo momento promover melhoras.  
(ROHDE, 2003, p. 124)

Quanto ao último ponto de pesquisa, intervir fazendo pesquisa, é apre-
sentar a criança novos instrumentos e técnicas para que auxiliem no pensar em 
diferentes maneiras para alcançar a tão sonhada aprendizagem. Essa função ca-
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be ao psicopedagogo pesquisar novos recursos que possa utilizar em sua prá-
tica, saber investigar, levantar hipóteses, bem como avaliar os resultados de 
seus atendimentos para melhorá-la e propiciar aos seus clientes um atendimen-
to mais eficaz. 

Portanto, vale ressaltar que a criança que não consegue aprender da mes-
ma forma que a maioria, tem baixa estima e assim está internalizado um sen-
timento de incapacidade e inferioridade, ou seja, ela sofre por não conseguir 
acompanhar o ritmo dos demais de sua turma, aumentando o grau de exigência 
consigo mesma e consequentemente sua inquietação e desatenção. 

O déficit de conhecimentos sistematizados e formais são grandes, frag-
mentando sua aprendizagem, tornando-a ainda mais difícil. No entanto, o edu-
cando com TDAH, consegue aprender só que no seu ritmo e com técnicas dife-
rentes da grande maioria. 

O material coletado no Estágio Supervisionado em Psicopedagogia Clí-
nica, pela Especialista em Clínica Psicopedagógica Giovanna Bottazzi Dutra, 
no Espaço psicopedagógico Lentes do Aprender, situado em Goiânia-GO.  
Mostrou que o aluno atendido tem Transtorno de Déficit de Atenção e ou Hipe-
ratividade, após o diagnóstico foram feitas as seguintes considerações: encon-
tra-se no nível de cognição intermediário, apresenta oscilações e instabilidade 
de pensamento. Em um momento conserva e outro não. Tem uma boa oralida-
de e escrita legível com poucas trocas durante a escrita. Déficit severo na disci-
plina de matemática. 

Ao se observar que quando o assunto era algo que tinha um conhecimen-
to prévio, ou seja, ele tinha um domínio mesmo que pequeno ficava mais fácil 
trabalhar com o mesmo. Porém quando o assunto relacionava com números e 
cálculos, ele demonstrava uma grande frustração em não conseguir compreen-
der, não conseguia nem ficar parado na cadeira, passando mal com cólicas in-
testinais. Suas questões emocionais e afetivas precisam ser resolvidas para que 
haja um avanço significativo na sua aprendizagem.

Portanto, para essa criança mostrar o erro só agrava a situação, o psico-
pedagogo tem que intervir com o objetivo de auxiliar com brincadeiras e jogos 
para diminuir essa defasagem de conteúdo. A forma como essa intervenção é 
feita fará a diferença no desenvolvimento desta criança auxiliando-a a melho-
rar seu desempenho.

Por não conseguir focar e concentrar-se por muito tempo, a criança com 
TDAH necessita de uma motivação interna para vencer a imposição de seu cor-
po necessitando de um condicionamento e um trabalhar diferenciado. 
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Segundo Barbosa (2001, p. 127): “Transformar a aprendizagem em prazer 
não significa realizar uma atividade prazerosa, e sim descobrir o prazer no ato 
de construir ou de reconstruir o conhecimento; [...] para criar novas possibili-
dades”. Cabe ao psicopedagogo fazer a integração do aprendiz com a interdis-
ciplinaridade de conteúdos e conhecimentos, desta forma no desenvolvimento 
de uma importante essência para que a aprendizagem e o prazer andem jun-
tos e desenvolva no educando o seu próprio estilo de aprendizagem. Assim, o 
psicopedagogo constrói pontes entre o aprender e o fazer tornando a vida e o 
aprendizado do TDAH, um processo natural e duradouro que o leve ao sucesso 
escolar. (não use termos do senso comum)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que a Escola não é a única detentora do saber, porém, essencial no 
processo de ensino e aprendizagem. Desse modo o educador assume um papel 
de problematizador, uma vez que ao respeitar as opiniões e sugestões dos alu-
nos, ao valorizar o seu conhecimento prévio para assim juntos fazer a sistema-
tização do conteúdo, ao observar que o aluno não está transformando o conhe-
cimento prévio em um científico, analisar o que está acontecendo com o mesmo 
para não aprendizagem.

De acordo com o artigo, esta não aprendizagem pode estar ligada ao 
transtorno de aprendizagem destacado pelo Déficit de Atenção e/ou Hiperati-
vidade - TDAH sendo definida pela persistência e presença de características 
evolutivas e inapropriadas de desatenção e/ou hiperatividade. 

O Transtorno está dividido em três características evolutivas: Predomi-
nante Desatento, Predominante Hiperativo Impulsivo e Tipo Combinado todas 
presentes na criança antes dos sete anos de idade. Com características seme-
lhantes: falta de atenção, parece não escutar o quando lhe dirigem a palavra; di-
ficuldades para se organizar, cumprir regras, aceitar normas e disciplinas, agi-
tação constantes nas mãos e ou pés, dificuldade de concentração, e permanecer 
muito tempo sentados, entre outras.

Assim, a criança que tem TDAH passa por vários momentos conturba-
dos na sua vida, desde a família a escola quando se inicia o processo de ensino 
e aprendizagem a qual a mesma precisa se adaptar a rotina diária da vida esco-
lar, após várias frustrações da não aprendizagem a criança é encaminhada para 
o profissional psicopedagogo. 
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Este dispõe de um tempo maior para dedicar a mesma, com um diagnós-
tico completo a acerca das dificuldades, cognitivas e afetivas inicia-se a inter-
venção pedagógica para sanar os problemas da não aprendizagem. 

Na síntese conclusiva, infere-se que todos têm o direito de aprender, a 
aprendizagem é uma capacidade fascinante, que nos permite criar, recriar e 
transformar. Porém, há transtornos de aprendizagem que torna esse processo 
lento, como a criança que possui TDAH ou outros. 

O psicopedagogo é o profissional atuante principal nessa aprendizagem 
lenta, por meio de um olhar clínico e um bom diagnóstico ele é capaz de ajudar 
a criança a brilhar no caminho da aprendizagem ao trabalhar de maneira eficaz 
com os problemas detectados e uma boa intervenção.

O estudo fonte do artigo em questão nos mostra que a atuação do psico-
pedagogo com a intervenção direciona e amplia os horizontes de crianças com 
TDAH, ao nortear seu desenvolvimento e transformando a sua vida ao mostrar 
que a aprendizagem pode ser compreendida e internalizada por si própria; por 
meio do seu interesse e do auxílio familiar.
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1. INTRODUÇÃO

Assunto extremamente complexo e de alta relevância para os destinos 
da Educação, este capítulo versa sobre a condição: “ser professor na 

escola da atualidade” e considera a composição de diversos fatores, básicos ou 
principais e acessórios ou complementares, para que o professor possa realizar 
a contento as suas atividades docentes.

Considera-se também a relação professor e aluno, em que enfatiza a ne-
cessidade de ser ela revestida unicamente de espírito profissional e conduzida, 
primeiramente, da parte do professor no sentido de proporcionar ao aluno a 
apropriação de conhecimentos que facilitem o seu ingresso no mercado de tra-
balho; da parte do aluno, cabe a este, na medida do possível, absorver os ensi-
namentos oriundos do trabalho docente.

Aborda-se, por outro lado, a questão da formação continuada, imprescin-
dível para que o docente possa dar continuidade à sua vida profissional, bus-
cando com isso, a melhoria da qualidade da Educação e, por consequência, a do 
ensino. Ainda, neste trabalho, analisa-se uso dos avanços tecnológicos, na sala 
de aula, bem como a necessidade do professor transformá-los em mais um ins-
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trumento pedagógico a serviço da Educação. Ao mesmo tempo, é preciso que o 
professor tenha disposição para aprender a aprender e assim absorver tudo de 
novo que a tecnologia tem proporcionado a todos os segmentos da atividade 
econômica, principalmente, ao meio educacional. 

2. A IMPORTÂNCIA DO PAPEL SOCIAL DO PROFESSOR

A relevância do papel social do professor faz com este trabalho se inicie 
com uma indagação: é possível pensar mundo sem professores? A resposta não 
é tão difícil assim. É só idealizar um mundo sem nenhuma outra profissão. Pen-
sarem um mundo sem médicos, odontólogos, farmacêuticos, engenheiros, ad-
vogados, enfermeiros e tantos outros profissionais. Logo, é impossível conceber 
o mundo sem o professor, pois é ele quem forma todos os outros profissionais, 
independente, da área que atuam.

De fato, o que poderá acontecer, caso o professor venha a faltar, será o 
caos mundial, uma vez que todos os segmentos da atividade econômica serão 
afetados e paralisados, e aí, o que fazer? Diante de uma possibilidade que pa-
rece remota, mas que é possível acontecer seria de bom alvitre que as autorida-
des, principalmente, as políticas levassem essas observações em consideração, 
dispensando uma especial atenção aos professores, especialmente, quanto às 
condições de trabalho e também as salariais, pois sobre os ombros de cada do-
cente a nação, do ponto de vista educacional, se sustenta e caminha rumo ao  
desenvolvimento.

Vale ressaltar ainda que a falta do profissional da Educação, reportando, 
exclusivamente para o professor, implica na deseducação em massa da socieda-
de mundial, o que provocará como consequência, um retrocesso a mais remota 
época da história da humanidade. Seria, quer queira ou não, voltar à Idade da 
Pedra, em que a sociedade seria forçada a conviver com os rudimentos de uma 
vida sem nenhuma perspectiva, ou seja, seria como a humanidade voltasse a 
viver na mesma situação em que viveu há milhões de anos, em uma sociedade 
em total ignorância humana e intelectual na qual os homens sequerpoderiam 
assim ser denominados.

Nessa premissa está refletida a importância do papel do professor nem 
sempre reconhecido pela sociedade. Segundo Roldão (2007), o que caracteriza e 
distingue o professor de outros atores sociais e profissionais é a ação de ensinar, 
que, na visão desse autor, consiste na especialidade de fazer aprender alguma 
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coisa (currículo), a alguém (destinatário da ação), ou seja, a função de ensinar 
é caracterizada pela “figura da dupla transitividade e pelo lugar de mediação” 
(ROLDÃO, 2007, p. 95). 

Mas, por falar, ainda que remotamente, na falta do professor no mercado 
de trabalho educacional, a Revista Nova Escola, número 210, de março de 2008, 
em reportagem subscrita por Machado (2008, p. 36), traz a seguinte observação: 

O mundo vai precisar de 18 milhões de novos professores até 2015 para 
universalizar o Ensino Fundamental. Onde estão essas pessoas? E conti-
nua. O desafio dos países não é saber onde elas estão, mas como atraí-las 
para uma carreira que precisa ter um plano de trabalho e de promoções 
bem definido, como ocorre nas demais áreas. O professor que está se for-
mando hoje precisa ter certeza de que, ao ser contratado, será cobrado e 
também reconhecido pelo que faz.

Na parte inicial dessa citação, a autora faz duas perguntas: onde estão os 
novos professores que serão necessários para universalizar o Ensino Funda-
mental em 2015 e, como atrair essas pessoas para o meio educacional? São per-
guntas difíceis de serem respondidas. Primeiro porque não há da parte do go-
verno uma política salarial capaz de despertar nas pessoas um interesse para o 
exercício da docência, que é motivado, principalmente, pela carência quase que 
absoluta dos recursos materiais necessários para que o professor possa condu-
zir bem a realização do seu trabalho, além da baixa remuneração, outro fator de 
desmotivação que tem contribuído para afastar ainda mais o ingresso dos aca-
dêmicos nas Instituições que se destinam à formação de professores. 

Exemplo concreto dessa situação pode ser presenciado, aqui nas Facul-
dades Aphonsiano que, no começo do Curso de graduação em Pedagogia, no 
início dos anos 2011, no primeiro período, eram quarenta e três (43) acadêmi-
cos buscando a formação de professor. Decorridos pouco mais de três anos, o 
número de acadêmicos caiu para dezesseis (16), com reais possibilidades de al-
cançar o objetivo previamente definido, que era a conclusão do curso de Peda-
gogia. O que ocorreu com os demais? Provavelmente se viram desmotivados 
e abandonaram a ideia de serem professores ou migraram para outros cursos. 

Diante desses números, fica uma indagação: E do saldo remanescente, 
será que a totalidade dele irá enfrentar as intempéries que ocorrem diaria-
mente em sala de aula? Muito provavelmente, a grande maioria que não tem 
vivência nem experiência no espaço da escola, opta pela desistência de ser 
professor.
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Esses dados podem ser confirmados a partir dos resultados de vários con-
cursos feitos na área da educação, tanto no âmbito estadual quanto no muni-
cipal. Em um dos concursos realizados pela Prefeitura Municipal de Goiânia 
(2010), para contratação de professores, dos 2.700 contratados, pouco mais de 
800, já havia desistido da sala de aula, alguns, mesmo antes de assumi-la. Esses 
números, representados percentualmente chegam a aproximadamente 30%, do 
total, ou seja, praticamente 1/3, dos contratados mudaram de ideia e desistiram 
do magistério. 

E como se esses dados não fossem suficientes para mostrar a gravidade 
porque passa o processo educacional, relativamente à manutenção do corpo do-
cente, Torres (2013, p. 6), ao subscrever a matéria constante da seção Manual do 
Gestor, da Revista Gestão Educacional, nos faz a seguinte alerta:

O mundo precisará de mais 8, 4 milhões de professores até 2030 para aten-
der à demanda de alunos da educação básica. O dado é da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. Se-
gundo a pesquisa, a demanda futura por profissionais é de 3, 3 milhões de 
professores no ensino fundamental e de 5, 1 milhões no ensino médio, eta-
pa da educação que necessita de professores especialistas em disciplinas 
determinadas. Os dados ainda revelam que, hoje, 58% dos países não têm 
professores em quantidade suficiente, o que deve se agravar nas próximas 
décadas caso providências não sejam tomadas.

Sempre que se abordados assuntos referidos na citação em questão, nota-
-se a gravidade que representa a falta de professores em todas as etapas do pro-
cesso educacional brasileiro. Constantemente, nas revistas especializadas em 
educação, observa-se o apelo de diversos educadores para a falta desse profis-
sional no mercado de trabalho. Como se isso não bastasse não há também ne-
nhum estímulo que possa atrair novos professores. O que há, em verdade, é 
uma fuga em massa dos nossos jovens em relação à sala de aula.

Sobre a provável falta de professores no mercado de trabalho, Peixoto 
(2010, p. 135), no artigo “Ninguém quer ser Professor”, chama a atenção para a se-
guinte situação: 

O alto “déficit” de professores e o aparente desinteresse dos jovens pela 
profissão são indicativos da falta de atratividade da carreira no setor edu-
cacional. Em pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas, a pedido 
da Fundação Victor Civita. No estudo, um dado preocupante: apenas 2% 
dos estudantes do ensino médio têm como primeira opção, os cursos rela-
cionados à atuação em sala de aula. 
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Os dados revelados pela pesquisa, conforme mencionada na citação, mos-
tram que a situação educacional no Brasil é deveras preocupante, porque dias 
virão em que a substituição de professores será inevitável, cuja motivação será 
determinada por aposentadorias, acidentes de trabalho, migração para outro 
setor e/ou morte do docente.

Diante de tal situação, fica uma interrogação: como será a educação brasi-
leira no futuro? O mesmo Peixoto (2010, p. 135), afirma que: 

No referido estudo foram ouvidos 1.501 alunos do 3º ano em 18 escolas pú-
blicas e privadas de oito cidades, com o intuito de entender o desinteresse 
pela docência. 32% desses estudantes cogitaram ser professores em algum 
momento da vida, mas, afastados por fatores como a baixa remuneração 
(citado por 40% dos entrevistados), a desvalorização social da profissão e 
o desinteresse e o desrespeito dos alunos (ambos mencionados por 17%), 
acabaram elegendo outras profissões.

Hoje, ser professor é assumir o risco de ter que conviver com situações 
semelhantes, pois a docência, ao longo do tempo, se transformou em uma pro-
fissão que expõe o professor a situações de alta periculosidade, chegando a ser 
agredido verbal e até, em alguns casos, fisicamente. Tais situações ocorrem, às 
vezes, porque o professor, em dado momento, repreende o aluno ou foi corre-
to, no momento de aplicar a avaliação o que, muitas vezes, contraria o interesse 
dos pais e também do próprio aluno. Em semelhante situação, o professor aca-
ba sendo expondo à violência de ambos, conforme os veículos de comunicação 
de massa, rotineiramente, mostram.

Mas, em que pese toda essa situação realmente preocupante, há, na outra 
ponta, pessoas que apontam diversas sugestões para a permanência dos profes-
sores no ambiente escolar. Soares (2011, p. 10), ao subscrever a matéria “Como 
Reter Professores”, constante da Revista Nova Escola, n. 247, novembro de 2011, 
faz as seguintes observações: 

Premiar os mais assíduos, ao valorizar os docentes que faltam menos, 
cumprem sua carga horária e se mostram comprometidos com o trabalho; 
garantir salários dignos, o governo precisa fazer a sua parte, ao oferecer 
salários compatíveis com a importância da função do professor; manter 
canais de comunicação para reivindicações, essa providência evitaria as 
greves que tanto prejudicam os alunos, é preciso criar espaços para o deba-
te efetivo das questões docentes; Reduzir a quantidade de atividades que 
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ocupam o horário das aulas, conselhos e reuniões precisam ser realizadas, 
mas é importante verificar se não estão ocupando mais tempo do que de-
veriam na carga horária da escola; ter um sistema mais rígido de controle 
de faltas, é preciso combater faltas desnecessárias. O efeito danoso no alu-
no é duplo: a falta do docente induz os jovens a fazer o mesmo e impacta 
diretamente no desempenho dos alunos. Um estudo realizado pela Secre-
taria de Estado da Educação de São Paulo em 2009 aponta que o aumento 
das faltas dos professores da rede estadual tem relação direta com a difi-
culdade de aprendizado dos estudantes.

As sugestões acima pelo caráter político que envolve a educação, dificil-
mente serão concretizadas na prática, porque há, em contraposição, uma gama 
enorme de outros interesses. Ao tomar como exemplo a questão da premiação, 
como ela poderia ser satisfeita, se não há recursos financeiros para essa finali-
dade? Outro obstáculo é a garantia de salários dignos, pois se sabe que em ní-
vel estadual a concessão de salários depende de aprovação pela Assembleia 
Legislativa dos respectivos Estados. Além disso, há que se considerar ainda, 
que mesmo com a aprovação da Assembleia Legislativa, o governo nem sempre 
cumpre o que está definido em Lei. 

É o caso do piso salarial profissional nacional para os profissionais do ma-
gistério público da educação básica que, embora previsto pela Lei Federal nº 
11.738, de 16 de julho de 2008, muitos Estados e Municípios ainda insistem em 
não cumprir a determinação legal. 

As providências acima apontadas, embora necessárias, não são suficien-
tes para a manutenção dos professores em sala de aula; é preciso pensar em 
uma política de longo prazo, em que se leve em conta a reposição dessa mão de 
obra na medida em que ela é motivada por questões naturais como aposenta-
dorias por tempo de serviço, acidentes de trabalho, aposentadorias precoces ou 
compulsórias e a inevitável morte.

Não há de outro lado, nenhuma providência estatal com o intuito de atrair 
e manter o profissional da educação motivado com as questões educacionais. 
Garcia (2011, p. 34) em matéria assinada na Revista Nova Escola n. 247, alerta: 

Sem planos de carreira estruturados, não há perspectivas de crescimento 
profissional e a atividade docente se torna pouco atrativa. Dar aos profis-
sionais da Educação perspectivas de médio e longo prazos, tornar a docên-
cia atrativa para os mais jovens e valorizar a profissão, equiparando-a a ou-
tras que exigem o mesmo grau de especialização.
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Partindo desse princípio, entende-se que um plano de carreira que ga-
ranta valorização do docente, não só em nível de crescimento profissional, mas 
também financeiro, é uma das formas mais eficazes de tornar a profissão de pro-
fessor mais atrativa, fazendo com que com os jovens vejam, na carreira docente, 
uma promissora forma de realização profissional. Todavia, para que essa valori-
zação ocorra, efetivamente, é necessário que o professor tenha reconhecido seu 
papel na sociedade, que tenha seus salários equiparados aos de outros profis-
sionais que, para atuarem tenham como exigência o mesmo nível de formação.

Já que a questão salarial foi abordada, vale a pena, a título de comparação, 
demonstrar o cotejamento salarial do professor com diversas outras profissões, 
as quais vão a seguir:

Renda média dos trabalhadores com formação superior em comparação com a 
do professor

ORD Área de atuação Salário
mensal

Número de vezes que os demais 
salários superam o do professor

01 Medicina e Odontologia 7.505,05 3,91
02 Setor Militar 6.471,14 3,37
03 Engenharia Civil e Arquitetura 5.705,86 2,97
04 Economia 5.057,91 2,63
05 Advocacia 4.931,10 2,57
06 Agricultura e Pecuária 4.243,36 2,21
07 Computação e Estatística 3.557,83 1,85
08 Administração 3.407,06 1,77
09 Jornalismo e Informação 3.277,87 1,71
10 Ciências Sociais 3.074,91 1,60
11 Ciências Físicas e Matemáticas 2.828,29 1,47
12 Artes 2.770,87 1,44
13 Saúde 2.517,21 1,31
14 Magistério 1.920,35 -

Fonte: Revista Nova Escola n. 258, p. 24, 2012.

Os dados do quadro acima encerram uma grande contradição: o profes-
sor, responsável, diretamente pela formação das demais profissões, recebe o 
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menor salário, em uma escala formada por 14 profissões. Como se explica ta-
manha discrepância? Sem muito esforço, chega-se à conclusão que falta para o 
segmento educacional a adoção de uma política pública que cuide com respon-
sabilidade e austeridade das questões educacionais.Ainda no mesmo quadro, 
pode se ver a quantidade de vezes que os demais salários superam o salário do 
professor, chegando ao patamar de 3, 91 vezes.

Entretanto, a valorização do professor precisa atingir não só o nível eco-
nômico, mas, sobretudo, o profissional, ter reconhecida sua importância e re-
presentação social. Caso contrário, a mão de obra melhor qualificada, especial-
mente jovem irá, com certeza, migrar para outras profissões que ofereçam me-
lhores salários e maiores condições de crescimento profissional. 

Sobre a importância do papel social do professor, Antunes (2011, p. 7), 
afirma que é

Impossível saber como será o mundo de amanhã. Será, entretanto, da ma-
neira que os professores o fizerem. Nenhuma profissão, em nenhum tem-
po, dispõe da possibilidade presente ao magistério para modelar os seres 
humanos que virão. Se quiserem, deles farão facínoras ou assassinos, ou, 
se preferirem, criaturas justas e íntegras. Educar significa modelar o pre-
sente e lançar as bases para o futuro. Mas, essa missão que possui tanto de 
grandiosa quanto de áspera necessita estar apoiada em princípios e fun-
damentos norteadores. A sala de aula necessita ser a oficina do amanhã.

Da citação acima é possível perceber a relevância que o professor ocupa 
na sociedade em que desempenha o seu expressivo papel de educador. E o au-
tor vai mais além ao afirmar que o mundo de amanhã é uma incógnita, somente 
os professores, com base em seu saber e em sua experiência têm a prerrogativa 
de construí-lo segundo a sua vontade, ao fazer com que cada cidadão trilhe es-
te ou aquele caminho; que a sua conduta seja voltada para a prática de ações do 
bem ou mal. Mas, afinal, o que é ser professor? A seguir será discutida melhor 
essa figura tão emblemática e representativa da sociedade.

3. QUEM É O PROFESSOR DO SÉCULO XXI?

Para Rubem Alves, há uma distinção entre professor e educador, ao afir-
mar que, “professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. 
Educador, ao contrário, não é profissão; é vocação. E toda uma vocação nasce 
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de um grande amor, de uma grande esperança” (apud FERACINE 1998, p. 50). 
O professor concebido por essa ótica tem um papel social a cumprir que se de-
limita a “provocar “conflitos intelectuais”, para que, na busca do equilíbrio, o 
aluno se desenvolva” (FREITAS, 2005, p. 95).

O papel do professor, atualmente, não está apenas relacionado a passar 
um conteúdo em sala de aula, para os alunos apenas assimilarem sem discutir 
ou questionar sobre essa dada informação. Hoje, o professor tem a função de 
mediar o seu conhecimento, com o conhecimento que os alunos têm, conheci-
mento prévio que traz de suas experiências e vivências.

É esse professor que induz o aluno a raciocinar e a comparar, o que foi di-
to pelo educador durante a aula, e como aplicar essa informação ao mundo fora 
dos muros da escola,  integrando-os mais ativamente a sociedade.

Neste contexto, o papel do professor do século XXI é de ajudar o aluno 
a desenvolver suas habilidades, ter senso crítico, estimular a capacidade cog-
nitiva do saber aprender, saber fazer, saber agir, saber conviver e se conhecer.  
O educando deve aprender a ser sujeito do próprio conhecimento que aprende 
a aprender, a buscar informação, como sujeitos pensantes de maneira prática e 
analítica.

Grande maioria dos professores pensa que perderam seu lugar na socie-
dade, devido às mudanças no campo tecnológico-educacional, o que não acor-
reu, mas o professorque realmente deseja continuar na docência, precisa, ur-
gentemente, rever a sua conduta e atitude no exercício, bem como as novas 
tecnologias que a todo momento surgem e invadem todos os segmentos da  
vida social.

Portanto, é necessário que o profissional da educação busque qualificação 
para atender às novas demandas. Desse modo, o professor estará oferecendo 
aos alunos uma aprendizagem significativa, a melhoria da qualidade da educa-
ção, porque não temsentido lógico falar da melhoria da qualidade do ensino, se 
não começar exatamente pela formação do professor.

Ainda sobre a importância do papel social do professor, Cury (2003,  
p. 159 -166), a ela assim se reporta:

Num tempo não muito distante do nosso, a humanidade ficou tão caóti-
ca que os homens fizeram um grande concurso. Eles queriam saber qual a 
profissão mais importante da sociedade. [...] No estádio, pessoas de todas 
as classes sociais se espremiam para ver a disputa de perto. As regras eram 
as seguintes: cada profissão era representada por um ilustre orador. [...]

https://canaldoensino.com.br/blog/educacao-e-escolarizacao-quem-sao-os-responsaveis-nesse-processo
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Veio o representante dos psiquiatras, que a plenos proclamou: “as socieda-
des modernas se tornarão uma fábrica de estresse. A depressão e a ansie-
dade são as doenças do século. A indústria dos antidepressivos e dos tran-
quilizantes se tornou a mais importante do mundo”. [...]
Na sequência, fez uso da palavra o representante das forças armadas. Com 
uma voz vibrante e sem delongas, ele discursou: “Os homens desprezam 
o valor da vida”. Suas palavras chocaram os ouvintes, mas eram inques-
tionáveis. Em seguida, ele concluiu: “Sem as forças armadas, não haveria 
segurança”. [...] A alma dos ouvintes gelou. Todos ficaram atônitos. [...]
Um dos professores, olhando para o alto, disse para o representante dos 
psiquiatras: “Nós não queremos ser mais importantes do que vocês. Ape-
nas queremos ter condições para educar a emoção dos nossos alunos, for-
mar jovens livres e felizes, para que eles não adoeçam e sejam tratados por 
vocês”. Em seguida, um outro professor que estava no lado direito da tor-
re olhou para o representante dos magistrados e disse: “jamais tivemos a 
pretensão de ser mais importantes do que os juízes. [...]
Uma professora do lado esquerdo da torre, aparentemente tímida, enca-
rou o representante das forças armadas e falou poeticamente: “os profes-
sores do mundo todo nunca desejaram ser mais poderosos nem mais im-
portantes do que os membros das forças armadas”. Vendo ameaçado o 
êxito da disputa, o mediador do evento disse arrogantemente: “sonhado-
res! Vocês vivem fora da realidade”. Um professor destemido bradou, com 
sensibilidade: “se deixarmos de sonhar morreremos!”.
Sentindo-se questionado, o organizador do evento pegou o microfone e foi 
mais longe na intenção de ferir os professores: “quem se importa com os 
professores na atualidade? Comparem-se com outras profissões?
Olhem para o salário que vocês recebem no final do mês!”. Uma profes-
sora fitou-o e disse-lhe com segurança: “não trabalhamos apenas pelo sa-
lário, mas pelo amor dos seus filhos e de todos os jovens do mundo”. [...]
A plateia manipulada, mudou de lado. Condenaram os professores. Exalta-
ram a educação virtual. Gritaram em coro: Computadores!Computadores! 
[...] Os oradores foram hospitalizados. Os professores tomaram então ou-
tra atitude inimaginável: abandonaram pela primeira vez as salas de aula. 
[...] Sabem o ocorreu?
A sociedade desabou. As injustiças e as misérias da alma aumentaram 
mais ainda. A dor e as lágrimas se expandiram. [...]. Estarrecidos, todos 
entenderam que os computadores não conseguiam ensinar a sabedoria, a 
solidariedade e o amor pela vida. O público nunca pensara que os profes-
sores fossem os alicerces das profissões e o sustentáculo do que é mais lú-
cido e inteligente entre nós.Todos entenderam que a sociedade vivia uma 
longa e nebulosa noite. A ciência, a política e o dinheiro não conseguiam 
superá-la. Perceberam que a esperança de um belo amanhecer repousa so-
bre cada pai, cada mãe e cada professor, e não sobre os psiquiatras, o judi-
ciário, os militares, a imprensa.
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Da citação acima é possível perceber a relevância do professor para a so-
ciedade. O autor vai mais além ao afirmar que o mundo de amanhã é uma in-
cógnita, somente os professores, com base em seu saber e em sua experiência 
têm a prerrogativa de construí-lo segundo a sua vontade, ao fazer com que ca-
da cidadão trilhe este ou aquele caminho; que a sua conduta seja voltada para a 
prática de ações do bem ou do mal. 

Diante do exposto, é possível reconhecer que a classe dos professores 
é o suporte, o ponto de apoio, a base, a viga de arrimo, o ponto de sustenta-
ção que dá a necessária firmeza à formação de toda e qualquer sociedade, em 
qualquer momento histórico; sem ela, é impossível a construção de qualquer 
comunidade, por mais diminuta que seja. Também é verdade que se não fos-
sem os professores, não haveria nenhuma outra profissão o que possibilita 
afirmar que o professor representa a célula mãe de todas as outras profissões; 
sem aquele, estas não existiriam; é como imaginar o nascimento do filho sem 
a existência da mãe.

É exatamente em função dessas particularidades que, no Japão, o único 
profissional que não precisa se curvar diante do imperador é o professor, pois 
segundo os japoneses, em uma terra que não há professores não pode haver im-
peradores.

Essa citação nos mostra o quanto são grandes o respeito e a valorização 
do professor no Japão; lá, o imperador admite a sua pequenez perante o profes-
sor; e sabiamente dispensa o professor daquele ato de submissão que é o curvar 
diante do imperador.

Na parte final da citação, Cury (2003, p. 164), se refere à exaltação das 
pessoas em nome da educação virtual, quando elas gritaram em coro: “Com-
putadores! Computadores! Fim dos professores! ”. O que se evidencia aqui na-
da mais é do que a substituição do professor pela máquina, o que origina o de-
semprego tecnológico; grande engano daqueles que pensam que essa troca é 
ou será possível, por mais eficiente que seja a máquina, ela jamais poderá man-
ter uma relação de afeto e compreensão com os seres humanos, fatores essen-
ciais no processo de ensino-aprendizagem. Sobre essa matéria, Scachetti (2012,  
p. 32-34), em matéria publicada na Revista Nova Escola n. 253, sob o título Tec-
nologia sozinha não aprimora o aprendizado, tece os seguintes comentários:

Para que os objetivos de ensino sejam alcançados, é primordial que os pro-
fessores estejam preparados para tirar o melhor proveito das chamadas 
tecnologias de informação e comunicação - TIC. E o docente precisa fugir 
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do mito de que os alunos, nativos digitais, sabem mais que ele, nascido an-
tes dessa era. Os estudantes podem até ter mais familiaridade com as novi-
dades, mas não sabem colocá-las a favor de sua aprendizagem.

O teor da citação ratifica o que foi dito na parte final do parágrafo ante-
rior e conclama a todos os professores, principalmente os nascidos antes da era 
tecnológica, que tomem a iniciativa de aprender a conhecer (um dos pilares da 
educação) para que possa aprender a aprender e assim transformar a tecnolo-
gia em mais uma ferramenta pedagógica a ser utilizada em busca da aprendi-
zagem significativa.

Os professores finlandeses também tinham essa preocupação, mas o go-
verno daquele país resolveu a questão de uma maneira muito particular. Kenski 
(2008, p. 49), mostra como ocorreu aquela ação governamental.

A Finlândia, por exemplo, em meados dos anos 1990, o governo escolheu 
500 crianças e jovens para que dessem formação tecnológica aos seus pro-
fessores. “Pela primeira vez num dado domínio, os estudantes viraram 
professores e os professores, alunos. A dinâmica do poder alterou-se para 
sempre. 

O exemplo que o governo finlandês dá ao resto do mundo é algo louvável 
e devia ser seguido por países, como o Brasil, por exemplo, que depara com a 
questão informacional na Educação pelas restrições impostas pela própria clas-
se docente. Este fato, possivelmente, não acontecerá no Brasil, talvez por moti-
vos de vaidade pessoal de alguns professores que se julgam únicos conhecedo-
res dentro da sala de aula. Mas o professor precisa vestir uma capa de humilda-
de e aceitar voltar à condição de aluno, sempre que necessário for, em nome da 
melhoria do ensino e da sua, porque o professor não é o dono da verdade, visto 
que ele possui um saber relativo. 

 O professor, para exercer a docência, não precisa se valer de instrumen-
tos exóticos ou extravagantes, basta apenas pôr em prática o que Shiroma (1990, 
p. 56), ao se referir a Delors (1990), denominou de os Quatro Pilares3da Educa-
ção do Século XXI: Aprender a Conhecer; Aprender a Fazer; Aprender a Convi-
ver; Aprender a Ser.

3 Os quatro pilares da educação da Unesco. 
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4. O PERFIL DO PROFESSOR DO SÉCULO XXI

Todas estas prerrogativas analisadas até o momento, por si só já são moti-
vos mais que suficientes para que o professor tenha que se desdobrar não só em 
sala de aula, mas também fora dela. Para tanto são necessárias algumas caracte-
rísticas advindas de sua formação, que serão abordadas a seguir.

4.1 Características básicas ou principais

Segundo Santos (2014, p. 44-45) são características básicas ou principais 
“aquelas, sem as quais o profissional da educação, por mais que queira, não 
consegue realizar, na prática, ou seja, em sala de aula, o trabalho docente”. Den-
tre essas características, estão as que determinam as competências do professor. 
Segundo essas características, o professor precisa:

I - Ter conhecimento vasto e variado sobre a disciplina a qual leciona, ou 
seja, que tenha domínio absoluto do conteúdo que ministra.

II - Manter-se sempre atualizado, melhorar a sua qualificação profissional 
por meio da formação continuada, ainda que seja às próprias expensas, de mo-
do a se manter sempre inserido dentro da realidade. 

III - Ser um pesquisador, não se contentar apenas com os conteúdos dos 
livros didáticos adotados pela instituição de ensino em que trabalha, para as-
sim, enriquecer a qualidade de suas aulas, o conhecimento do aluno e também 
o seu próprio.

IV - Ter domínio também sobre a turma, não um domínio autoritário nos 
moldes da escola tradicionalista, mas um domínio que seja democrático, coe-
rente e de muito bom senso. O professor precisa se valer da mediação como ins-
trumento didático para enriquecer as suas aulas e facilitar a aprendizagem, não 
do autoritarismo. 

V - Ser flexível, no sentido de recuar ou avançar sempre que necessário, 
de modo a demonstrar para a turma que a sua pretensão não é a de ser o senhor 
absoluto da verdade, mas o mediador, o facilitador da aprendizagem. 

VI - Sempre que se deparar com um problema que possa afetar seu traba-
lho perseverar na busca de uma solução para o mesmo, e buscar, se necessário, 
apoio da sua coordenação ou dos próprios colegas de magistério, isso não de-
nigre a imagem de ninguém, só o faz crescer junto à comunidade institucional. 

VII - Ter bom relacionamento interpessoal com todos da instituição e prin-
cipalmente com os alunos, baseado no respeito recíproco; ter domínio absoluto 
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na sua fala, dosando-a sempre que necessário, principalmente, quando se fala 
em público, para não proferir aquilo que não deve.

VIII - Saber respeitar o seu aluno, em qualquer circunstância, para não ser 
submetido, ainda que remotamente, a uma situação de constrangimento.

IX - Controlar-se emocionalmente em todos os momentos e em qualquer 
situação, evitando criar pontos polêmicos ou clima de discórdia.

X - Aceitar, sem restrição, os benefícios advindos do avanço tecnológico; 
com eles se envolver e estabelecer uma parceria na exata medida até o ponto em 
que possam proporcionar, aos alunos, um ensino de melhor qualidade.

XI - Cuidar para que suas aulas sejam adequadamente planejadas, a fim 
de torná-las eficientes e eficazes; ser comunicativo e não preterir de seu marke-
ting pessoal. 

XII - Ter conhecimento e domínio sobre as diretrizes e princípios que re-
gulam e normatizam o exercício e aplicação das relações humanas no ambiente 
profissional, para que essas possam auxiliar o desempenho professoral, tornan-
do-o eficiente e eficaz. 

4.2 Características Acessórias Ou Complementares

Ainda de acordo com Santos (2014, p. 45 - 46) as características acessórias 
ou complementares “são aquelas que, não necessariamente, se juntam às ca-
racterísticas básicas ou principais para auxiliar a realização da aprendizagem”.

Segundo entendimento a partir desse estudo são as características que se 
seguem: 

I  - O professor não pode falar aos seus alunos aquilo que não consegue 
provar, principalmente quando o produto da sua fala pode comprometer os in-
teresses institucionais. O professor precisa ser firme em suas decisões para não 
o colocar em posição de constrangimento, para não ter que se retratar de algo 
dito em momento inoportuno o que poderá levá-lo à incômoda e desagradável 
situação de incredulidade perante aos seus alunos, por isso, o relacionamento 
interpessoal com todos da instituição e, principalmente com os alunos, deve ser 
baseado no respeito recíproco.

II  - O professor deve ainda ter domínio absoluto da sua fala, e dosá-la 
sempre que necessário, principalmente, ao falar em público, para não proferir 
aquilo que não deve ser dito; a manutenção do respeito ao aluno, em qualquer 
circunstância, para não ser submetido, ainda que remotamente, a uma situa-
ção constrangedora. Assim, é fundamental saber se controlar emocionalmente 
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diante do aluno, em todos os momentos e em qualquer situação, para não criar 
pontos polêmicos ou um clima de discórdia.

III  -  No exercício da docência, o professor precisa também, em qualquer 
das etapas do ensino em que atue demonstrar amor pelo que faz; ser sempre 
humilde, ético e ousado, e finalmente, conduzir o seu trabalho com perseveran-
ça, dedicação, compromisso, paciência, equilíbrio e, sobretudo respeito.

Em se tratando tanto das características básicas ou principais quanto das 
acessórias ou complementares, o professor precisa ter consciência da importân-
cia do seu papel na sociedade, bem como da sua contribuição no processo de 
formação do aluno, ao considerar que parte deles, mesmo no ambiente univer-
sitário o tem como exemplo de vida e se mira em sua conduta para levar a pró-
pria vida.

É preciso ainda, levar em conta, o resultado futuro do assunto objeto de 
suas aulas, e ter a necessária prudência, para que os alunos, de posse dos ensi-
namentos absorvidos, não enveredem por caminhos que possam comprometer 
a sua formação, bem como a conduta do professor. 

4.3 As armadilhas da sala de aula

As considerações relativas a esse tópico são necessárias para prevenir e 
advertir às pessoas afoitas e menos avisadas, porque a qualquer momento a sa-
la de aula pode tornar-se uma verdadeira armadilha, tanto para professores co-
mo para alunos, ou para os dois simultaneamente. Esta observação refere-se às 
pessoas, aqui representadas pelo professor (a) e aluno (a) que se envolvem em 
relações sentimentais no ambiente escolar e que nem sempre acabam bem. Os 
autores que embasam este trabalho e algumas experiências pessoais possibili-
tam orientar que a relação entre professor e aluno deve ser técnica, do tipo pro-
fissional, sem envolvimento emocional ou amoroso, apesar de ser afetivo.

O assunto sobre o qual se discorre, está intimamente ligado e inserido de 
modo geral, dentro da ética profissional de cada segmento da atividade econô-
mica ocupando, como consequência, uma parte específica desta mesma ética. 

Entende-se que para o bem das partes envolvidas, qualquer que seja a 
relação que envolva pelo menos duas pessoas, é necessário que haja ordem e 
subordinação sob pena da condução dessa relação ficar seriamente comprome-
tida. Em uma dada relação, do tipo professor e aluno em que se faz presente e 
necessária a hierarquia, que na prática se equivale a um relacionamento pro-
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fissional, esta deve ser conduzida atendo-se, exclusivamente, aos princípios 
morais que a boa ética profissional recomenda, principalmente, os de nature-
za religiosa. 

Esses cuidados são importantes para que não haja de nenhuma das par-
tes, qualquer envolvimento de essência emocional que possa trazer para os en-
volvidos, danos morais irreparáveis, como aconteceu, recentemente, com um 
professor e uma aluna, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que re-
sultou no assassinato da estudante pelo professor. O crime foi motivado exata-
mente porque um relacionamento que era antes meramente profissional trans-
formou-se, em uma relação emocional e amorosa, que levou o professor a co-
meter um crime passional. 

O mestre, por ser, teoricamente mais experiente que o aluno, com larga 
visão de mundo, inclusive intelectual, tem condições de antever e prever quan-
do uma situação profissional está caminhando para o lado emocional. Aliás, a 
mudança de conduta e a migração de um campo para outro, não acontecem 
repentinamente, de um momento para outro, elas vão sendo, gradativamente, 
modificadas ao longo do tempo, e se anunciam para as partes envolvidas, de 
forma singular.

Além disso, no docente é depositado muito mais do que a função de sim-
ples papel de mediador de conhecimentos. Às vezes ele se transforma em pro-
fessor, juiz, mediador, padre e deixa de só dividir e compartilhar o saber histo-
ricamente acumulado e começa a participar da vida do aluno de maneira mais 
intensa, próxima e até, de certo modo, íntima. 

Às vezes é visto como pai, mãe, confidente, sendo desafiado a lidar com 
questões que dizem respeito à família e a quem cabia resolvê-las, pelo menos 
em grande parte como valores morais, éticos e religiosos, tendo em última aná-
lise, de estabelecer limites para que as relações em sala de aula possam aconte-
cer e ser conduzidas sem que o processo de aprendizagem, que é o objetivo final 
da relação, seja comprometido.

Quando um dos envolvidos nutre pelo outro, sentimentos sejam de amor, 
de ternura, ou mesmo de ódio, estes são transferidos na intensidade e no nível 
que, historicamente, foram vividos no seio familiar e que a parte que os detém, 
os reproduz na escola, mais precisamente, na sala de aula. 

Portanto, se a transferência abriga sentimentos de amor ou de ternura, 
esta é uma transferência positiva. Neste caso, o relacionamento entre as duas 
partes fica fácil de ser conduzido. Se, todavia, esta mesma transferência con-
tiver sentimentos eróticos ou de ódio, a relação será muito conturbada po-
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dendo gerar sérios conflitos, o que a psicologia denomina de transferência 
negativa. 

A transferência ocorre, de fato e efetivamente, quando um consegue acon-
chegar os sentimentos vindos do outro lado, sejam eles oriundos das transfe-
rências negativas ou positivas. Quando os sentimentos transmitidos são de ori-
gem negativa, fica difícil administrar esta nova situação, pois ela pode reme-
ter o outro ao passado fazendo-o reviver relações de conflitos vividas na famí-
lia, principalmente, porque o professor, naquele momento, é o representante 
dos pais, no imaginário daquele que sustenta o sentimento vindo da origem  
negativa. 

No que depende da intensidade e natureza dos sentimentos vividos, o 
aluno (a) pode não reconhecer a autoridade do professor (a) para ensinar, o que 
implicaria, ainda que remotamente, da parte do aluno, em agressões ao profes-
sor simbolicamente, com atos e atitudes impróprias para o ambiente escolar.

Quanto à contratransferência parece que ela só ocorre quando ao receber 
da outra parte sentimentos de qualquer natureza, estes são rejeitados, em ver-
dade, surge, nesse momento, o que se chama de contratransferência, que é a re-
pulsa apresentada ao sentimento que lhe foi enviado. Ela age como um escudo, 
como um repelente, como um instrumento de defesa.

Quando há prenúncio, ainda que remotamente de que o objetivo princi-
pal da relação está sendo lentamente alterado, o professor, ao apropriar-se de 
sua vivência, precisa se precaver a fim de evitar que algo diferente dos objetivos 
educacionais, inicialmente propostos, comece a sair de controle. 

Seguindo essa linha de raciocínio, cabe a ele, dotado das condições já re-
feridas, tomar a iniciativa para impedir que o desvio de rota aconteça, e crie, 
se for necessário, ainda que simbolicamente, uma cortina que impeça e evite a 
aproximação emocional.

Quanto ao afeto, este em determinadas ocasiões e sob certas condições, 
pode e deve ser exercido amplamente, na sala de aula, já que a afetividade faz 
bem a quem oferece assim como a quem a recebe. É bom não confundir afeto 
com intenção amorosa, erótica ou sexual, pois são relações totalmente distintas. 

O professor que, em um dado momento consegue agregar os requisitos e 
características acima analisados, terá um acervo intelectual expressivo em rela-
ção à formação do seu capital cultural. A partir desse momento, o docente po-
derá a qualquer momento, exercer qualquer função de chefia, especialmente a 
função de gestor, porque os conhecimentos arraigados ao longo do tempo, o ha-
bilitam para tal exercício.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fundamentado nos aportes teóricos em especial, nos que abordam as re-
flexões sobre as representações sociais do professor na escola atual e as relações 
entre sua formação e a prática pedagógica, este artigo procurou fazer uma aná-
lise sobre a importância e papel do professor na contemporaneidade, bem como 
apresentou algumas características que devem fazer parte da formação desse 
profissional da educação.

Ao longo desse trabalho foram destacadas as condições básicas que o pro-
fessor, no exercício da docência, precisa trazer consigo para que ele possa de-
sempenhar bem o papel que lhe cabe juntamente com o aluno, uma vez que am-
bos, na sala de aula, ocupam papéis distintos, desempenhando cada um o papel 
que lhe é pertinente, mas que, em conjunto, realizam uma ação interativa e pro-
dutiva, ou seja, ao professor cabe o papel de sujeito ativo do ensino e ao aluno, 
sujeito ativo da aprendizagem. 

Para o professor, no exercício docente, não bastam apenas as condições 
básicas ou principais, a estas devem ser agregadas outras de caráter acessório 
ou complementar, porém de grande significação para que o professor media-
dor do conhecimento dê a sua efetiva contribuição para que o processo ensino 
aprendizagem possa ser alcançado sem maiores contratempos.

A constatação notada no parágrafo anterior é de fundamental importân-
cia para que a qualidade do ensino aconteça, todavia, esta carece da continui-
dade que o professor precisa dar ao processo da imprescindível e fundamental 
formação continuada, mesmo porque não é possível ensinar algo sobre o qual 
não se tem conhecimento e domínio. 

A Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, prevê em seu artigo 62, por meio 
dos parágrafos 1º e 2º que a formação continuada é incumbência da: 

União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, em regime de co-
laboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capaci-
tação dos profissionais de magistério. A formação continuada e a capacita-
ção dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias 
de educação a distância. Essa inclusão foi feita pela Lei nº 12.056, de 2009.

Considerando que o artigo referenciado é possível perceber que cabe ao 
poder público a oferta da formação continuada para o professor, que atualmen-
te, também é feita a distância por meio dos recursos tecnológicos – entenda-se 
aqui, a utilização da Internet. Excetuada essa alternativa, a formação que cabe-
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ria ao poder público, na prática, nem sempre acontece, porque, no Brasil, infe-
lizmente, as questões educacionais não são vistas como prioridades do governo 
nas três esferas – federal, estadual e municipal.

 Há que se ressaltar ainda que a formação continuada em função da dinâ-
mica que é imposta pelas frequentes mudanças na vida pessoal e profissional 
do professor, não pode e não deve ser interrompida, sob pena de comprometer 
a formação e o trabalho docente, o que traz por consequência, prejuízos à qua-
lidade do ensino. 

Com base nas reflexões apresentadas, evidencia-se a relevância não só do 
professor, bem como dele manter-se sempre em aprimoramento profissional, 
além de desvelar o perfil e as relações interpessoais entre professor e aluno que 
precisam ser pautadas, principalmente, no respeito, na afetividade e na ética. 
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1. INTRODUÇÃO

A heterogeneidade é uma característica muito marcante em nossa socie-
dade e no ambiente escolar a mesma se faz muito presente, levando-

-nos a refletir sobre a relevância da inclusão social e educacional, uma vez que acei-
tar e respeitar as diferenças ajuda no processo de desenvolvimento da cidadania.

A inclusão social contribui para formação de uma sociedade menos pre-
conceituosa e é viável por meio de transformações, grandes ou pequenas, no 
ambiente, (espaços/equipamentos) e, principalmente, nas barreiras atitudinais 
que, com certeza, são o maior desafio a ser superado. Isto posto, a concepção 
errônea que as pessoas têm acerca das limitações e potencialidades de que uma 
deficiência pode acarretar a uma criança, precisa ser desmistificada. 

No âmbito educacional, a inclusão escolar veio assegurar o direito consti-
tucional previsto em nossa Carta Magma, que institui a educação como direito 
de todos tendo como princípio o desenvolvimento pleno da pessoa e seu prepa-
ro para a cidadania e para o trabalho. 
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Neste contexto, a educação escolar das pessoas com deficiência exige um 
posicionamento crítico e responsável de todos os envolvidos, de modo que es-
ses alunos sejam capazes de assimilar o conhecimento científico e não apenas 
sujeitos de socialização.

A inclusão é um desafio que, ao ser devidamente enfrentado pela escola 
comum, provoca a melhoria da qualidade de educação básica e superior, 
pois para que os alunos com e sem deficiências possam exercer o direito à 
educação em sua plenitude, é indispensável que essa escola aprimore suas 
práticas, a fim de atender as diferenças. (MANTOAN, 1997, p. 45)

Ainda há muito a ser conquistado em termos de respeito à dignidade hu-
mana, sem distinção de raça, nacionalidade, etnia, gênero, classe social, região, 
cultura, religião, orientação sexual, identidade de gênero, geração e deficiência. 
É fato, que a proposta da educação inclusiva busca garantir uma educação com 
qualidade e equidade para todos.

Em meio a essa gama de diversidade, os alunos com Deficiência Intelectu-
al (DI) merecem uma atenção diferenciada, pois apresentam dificuldades acen-
tuadas nos aspectos de aprendizagem (memória, concentração, cálculos), inte-
ração social (linguagem de expressão e receptividade), comunicação e em as-
pectos socioeducativos (com atraso educacional significativo relacionado à de-
ficiência) (STAINBACK, 1999, p. 37).

Assim, há a necessidade de se organizar um trabalho para atender as es-
pecificidades do educando com ritmos de desenvolvimento diferentes e mais 
lentos se comparados aos demais alunos. Com o intuito de estimular o desen-
volvimento destes educandos, instituiu-se o Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE) para subsidiar e orientar o trabalho pedagógico desenvolvido 
frente aos alunos que têm deficiência física, sensorial, intelectual, altas habilida-
des e transtornos globais do desenvolvimento. 

De acordo com o artigo 5° da Lei Diretriz e Bases da Educação (LDB) nº 
9.394/96, o AEE tem por objetivo principal, identificar, elaborar e organizar re-
cursos pedagógicos e de acessibilidade, considerando as particularidades/sin-
gularidades dos educandos, devendo ser iniciado com a estimulação a fim de 
incluí-los, progressivamente, à vida social e complementando e/ou suplemen-
tando a sua formação, juntamente com a autonomia de pensamento, oferecendo 
também a Tecnologia Assistiva (TA).

Assim, o Atendimento Educacional Especializado - AEE deve contribuir 
para o desenvolvimento cognitivo, social e motor dos alunos com deficiências. 
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No que concerne aos alunos com Deficiência Intelectual, é notório que o traba-
lho desenvolvido no AEE contribua significativamente para o seu desenvolvi-
mento, considerando que o educando com DI (déficit intelectual), apresenta ní-
veis de desenvolvimento peculiares à sua deficiência.

O aluno com deficiência intelectual tem dificuldade de construir conheci-
mento como os demais e de demonstrar a sua capacidade cognitiva. Nesta pers-
pectiva, percebe-se a importância da intervenção do psicopedagogo na apren-
dizagem desse aluno, que contribuíram para o desenvolvimento de sua apren-
dizagem, traçando alternativas metodológicas e procedimentos didáticos que 
viabilizará a inclusão dessas crianças, com atendimentos multidisciplinares.

Portanto, a realização do trabalho psicopedagógico na educação inclusiva 
visa auxiliar todos os envolvidos na práxis educativa possibilitando um traba-
lho com mais propriedade, analisando os avanços, retrocessos, dificuldades e 
progressos desses alunos. 

Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem destas crianças agrupa-
das a uma concepção psicopedagógica visa a mobilização e aplicação de conhe-
cimentos acadêmicos úteis para o desenvolvimento de suas estruturas cogniti-
vas, sociais, afetivas e motrizes atribuindo funções colaborativas aos serem in-
cluídas em situações relacionais, como também nos tratamentos de informações 
e na participação da vida em sociedade. 

Este artigo se constituiu de uma pesquisa bibliográfica pautada em auto-
res renomados que já abordaram a temática em pauta como: Gomes (2007), Sas-
saki (1997), Stainback (1999), Mantoan (1997), Bossa (2007), Artigos da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil (1988), documentos da Secretaria de 
Educação de Goiás e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 
9394/96, dentre outros. 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo discutir e refletir so-
bre as contribuições e importância do psicopedagogo no desenvolvimento dos 
processos de ensino aprendizagem no Atendimento Educacional Especializado 
frente ao aluno com Deficiência Intelectual. 

2. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

A história da educação das pessoas com deficiência foi marcada por di-
versos momentos históricos e, conforme Sassaki (1997), para chegarmos à Edu-



172

cação Inclusiva passamos por quatro fases distintas: Exclusão, Segregação, Inte-
gração e Inclusão. A Inclusão é na fase em que todas as pessoas com necessida-
des especiais tiveram o direito de serem inseridas em classes comuns, com am-
bientes físicos e procedimentos educativos adaptados aos alunos conforme su-
as necessidades e especificidades. Essa inserção demonstra que a socialização 
das diferenças carece de cuidado, preparação, aceitação e respeito de todos para 
que a inclusão seja, totalmente, efetivada na sociedade.

Segundo Sassaki (1997), a igualdade entre as pessoas é fundamental, 
quando se trata de escola para todos. A inclusão mostra que independente das 
dificuldades e deficiências de cada um, devemos respeitar essas diferenças e sa-
ber que todos temos os mesmos direitos, principalmente, temos habilidades/po-
tencialidades a serem desenvolvidas.

Assim, a proposta da inclusão constitui fator de relevância para a socie-
dade, pois a inclusão social é o processo pelo qual a sociedade se adapta para 
incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade 
(SASSAKI, 1997).

A Constituição Federal de 1988 instituiu importantes medidas constitu-
cionais em favor dos direitos das pessoas com deficiência, termo utilizado pe-
la primeira vez em um texto legal, substituindo a palavra “excepcional” usada 
para designar quaisquer desvios físico, sensorial ou psíquico. No texto da re-
ferida lei também se encontra mudanças substanciais na forma de falar sobre 
o assunto, como por exemplo, a utilização da palavra pessoa, antes de referir- 
se à deficiência e a introdução no texto legal das palavras: integração comuni-
tária, reconhecendo o direito a uma educação integrada, quando preceitua o 
atendimento “preferencialmente na rede comum de ensino”, para as pessoas 
com deficiência.

Já a Declaração de Salamanca, documento elaborado na Conferência 
Mundial sobre Educação Especial em 1994, na Espanha, teve como intenção ob-
jetivar a inclusão social / educacional, com mais acesso e qualidade para alunos 
com necessidades educacionais especiais. O Brasil tornou-se signatário desta 
importante convenção internacional que repercutiu na organização da Educa-
ção Nacional em todos os países que participaram do referido evento.

Tendo como base o amparo legal e os movimentos em defesa dos direitos 
da pessoa com deficiência, observamos que houve mudanças nas políticas pú-
blicas, incluindo a brasileira, iniciando um processo mais efetivo em relação à 
inclusão escolar das pessoas com deficiência. Tais mudanças asseguraram que 
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as pessoas com deficiência tivessem os seus direitos respeitados como os dos 
demais cidadãos, como: direito à liberdade, a uma vida digna, à educação, ao 
desenvolvimento pessoal e social e à livre participação na comunidade.

Com foco no direito de todos os alunos poderem aprender, participar 
e estar juntos, sem nenhum tipo de exclusão, a Educação Inclusiva faz parte 
de um paradigma educacional que se fundamenta na concepção dos direitos 
humanos, que luta pela igualdade. Neste sentido, a Lei de Diretrizes e Bases 
nº 9.394/96 sistematiza os objetivos destinados a garantir o atendimento edu-
cacional às pessoas com deficiência, estabelecendo os rumos e os fundamen-
tos da educação brasileira, reconhecendo a importância da Educação Especial 
em seu capítulo V, Artigos 58, 59 e 60 os quais reafirmam o direito à educa-
ção pública e gratuita para as pessoas com deficiência, condutas típicas e altas  
habilidades.

No que se refere à Educação Especial, a LDB nº 9.394/96 instituiu a obri-
gatoriedade do aluno com deficiência frequentar a rede regular de ensino e ao 
mesmo tempo estabelece a criação de serviços especializados nas escolas regu-
lares para atender às necessidades do aluno. Salienta também que os sistemas 
de ensino deverão realizar organização curricular específica, com a utilização 
de métodos, técnicas e recursos educativos adequados e voltados ao atendi-
mento educacional dos educandos.

O Decreto nº 7.611/2011 dispõe da garantia de um sistema educacional in-
clusivo instituindo, assim, o Atendimento Educacional Especializado que deve 
ser compreendido como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 
pedagógicos organizados institucional e, continuamente, prestado a todos que 
são portadores de necessidade especiais.

Portanto, o AEE com foco no aluno com Deficiência Intelectual, implica 
considerar não apenas recursos que poderão ser utilizados em seu processo de 
aprendizagem, mas acima de tudo, a avaliação desses alunos que será nortea-
dora do processo de ensino e aprendizagem na sala regular de ensino e na sala 
de recursos multifuncionais, estabelecendo-se, assim, a parceria necessária en-
tre os professores da sala comum e da sala especializada.

Para dar mais robustez à legislação, em 2009 a CNE/CEB, por meio da 
Resolução nº 4/2009, instituiu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica implementando o Decreto nº 
6.571/08 reafirmando que os sistemas de ensino precisam acolher e matricular 
os alunos com necessidades educacionais especiais nas salas de aula regular 
bem como no AEE.
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Conforme os Art. 2º e 3º da Resolução supracitada o ensino especializa-
do (AEE) tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno 
com deficiência, disponibilizando recursos acessíveis que garantem sua partici-
pação e desenvolvimento na aprendizagem escolar e vida social e todos os ní-
veis e etapas. Portanto, o público alvo do AEE perante a Resolução nº 4/2009 são:

I - Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, intelectual, mental ou sensorial.
II - Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomo-
tor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereoti-
pias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, sín-
drome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infân-
cia (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.

As diretrizes nacionais de implantação e implementação do AEE enfati-
zam repetidamente a ideia de apoio e de superação das barreiras impostas pela 
deficiência para que os alunos possam participar, efetivamente, da prática es-
colar e da perspectiva pedagógica do ano escolar em que estão matriculados.

Insistem no estabelecimento da ação do professor do AEE “[...] sobre as 
peculiaridades de certos alunos, provendo recursos, meios, equipamentos, lin-
guagens e conhecimentos que os apoiam no acesso e participação no ensino co-
mum” (MANTOAN, 1997, p. 14). 

Neste contexto, as atividades desenvolvidas no AEE são diferentes das 
que são realizadas na sala de aula comum, por isso, as atividades não substi-
tuem a escolarização.

O AEE complementa e/ou suplementa a formação do aluno, visando a sua 
autonomia na escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos sis-
temas de ensino. É realizado, de preferência, nas escolas comuns, em um 
espaço físico denominado Sala de Recursos Multifuncionais. Portanto, é 
parte integrante do projeto político pedagógico da escola. (SEESP/ SEED/ 
MEC, p. 17, 2010)

O AEE tem como missão identificar, planejar e efetuar recursos tanto de 
acessibilidade quanto pedagógicos que facilitem a participação dos alunos in-
cluídos no ensino regular, visando principalmente o desenvolvimento de suas 
habilidades acadêmicas bem como o desenvolvimento de sua autonomia, co-
municação, auto cuidado, interação e cognição.
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Portanto, nessa perspectiva, o trabalho desenvolvido por psicopedago-
gos se torna fundamental na construção de escolas para todos, estratégias e in-
tervenções para a inserção de pessoas com deficiência intelectual, partindo do 
princípio de que a inclusão escolar não é apenas inserir alunos deficientes no 
ensino regular, mas de garantir e acreditar em sua capacidade de aprendiza-
gem. Faz-se, portanto, necessário investir em um projeto específico de inclusão 
e adaptação de currículo, oferecendo importante suporte para que a inclusão, 
de fato, aconteça na construção de novos saberes dos alunos com DI.

Nesse sentido, o profissional que atuará no AEE terá sob sua responsabili-
dade orientar e subsidiar a prática pedagógica dos professores regentes de for-
ma a desenvolver recursos pedagógicos, educativos e tecnológicos para cons-
trução da autonomia.

De acordo com o Código de Ética da Psicopedagogia (2011, Art. 1), a Psi-
copedagogia é uma das áreas da Ciência pautada na Psicologia e Pedagogia, 
além de outras áreas do conhecimento como a Psicanálise, a Linguística, a So-
ciologia, a Fonoaudióloga e a Neurologia. Por ser interdisciplinar, ela abrange 
um estudo holístico do homem, ou seja, a Psicopedagoga aprofunda sua inves-
tigação partindo de uma visão global do ser biológico.

No Brasil, a partir da década de 80, a psicopedagogia foi se transforman-
do em um campo de estudos multidisciplinar, resgatando uma visão mais glo-
balizante do processo de aprendizagem e dos problemas decorrentes do pro-
cesso ensino aprendizagem. Portanto, sua contribuição é de grande valia para o 
processo de ensino aprendizagem, pois a Psicopedagogia aprofunda sua inves-
tigação partindo de uma visão global do ser biológico, emocional, psicológico, 
cognitivo e afetivo.

Atualmente, o psicopedagogo tem como característica fundamental nas 
áreas de estudos e de atuação que lida com o processo de aprendizagem huma-
na. Ela também já se consolidou como uma área do conhecimento de natureza 
interdisciplinar que pode contribuir para o sucesso escolar, para a inclusão edu-
cacional e social na medida em que investiga, por meio do processo diagnósti-
co, as queixas apresentadas e propõe intervenção direta e indireta.

Nesse sentido, a psicopedagogo é fundamental como fonte de saberes es-
senciais para contribuir de forma assertiva para o trabalho realizado nas escolas 
que têm o Atendimento Educacional Especializado. Também é papel do psico-
pedagogo contribuir para um melhor ensino e aprendizagem e ajudar o profes-
sor a identificar se a sua forma de ensino está apropriada para o aluno apren-
der ou não. 
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3. A DEFICIÊCIA INTELECTUAL

O termo utilizado para se referir a Deficiência Intelectual passou por vá-
rias modificações até chegar a denominação atual. Já foram utilizadas outras 
nomenclaturas como retardo mental, excepcional, retardado, deficiente, entre 
outros, porém, hoje o termo correto a ser utilizado é Deficiência Intelectual - DI.

A Deficiência Intelectual é uma das deficiências mais diagnosticadas em 
crianças e adolescentes, caracterizadas pela redução no desenvolvimento cog-
nitivo, ou seja, no QI. E este, normalmente, apresenta-se abaixo do esperado 
para a idade cronológica da criança acarretando, muitas vezes, um desenvol-
vimento mais lento na fala, no desenvolvimento neuropsicomotor e em outras  
habilidades. 

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID 10), a De-
ficiência Intelectual se constitui como um quadro psicopatológico que interfere 
na função cognitiva, tendo desempenho intelectual abaixo da média, podendo 
existir confusão nas relações consigo mesmo e com o mundo, havendo varia-
ções nas estruturas mentais para o conhecimento. 

As dificuldades apresentadas em relações e/ou situações do cotidiano 
consideradas normais para a maioria das pessoas, como higiene pessoal, coor-
denação motora, para os alunos com DI apresenta-se como um desafio. 

Pessoas com DI apresentam dificuldades nos aspectos de aprendizagem 
(memória, concentração, cálculos), interação social (linguagem de expressão e 
receptividade), comunicação e em aspectos socioeducativos (com atraso educa-
cional relacionado à deficiência) (GOMES, 2007. p. 16).

A Deficiência Intelectual não se esgota na sua condição orgânica e intelec-
tual e nem pode ser definida por um único saber, pois crianças com DI têm as 
dificuldades vinculadas a sua patologia, porém independente de sua limitação 
cada ser tem um potencial latente que deve ser desenvolvido.

Segundo a Convenção da Guatemala, internalizada à Constituição Brasi-
leira pelo Decreto nº 3.956/2001, em seu artigo 1º, define deficiência como [...] 
“uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitó-
ria, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vi-
da diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social”.

Durante a infância, as características da Deficiência Intelectual são perce-
bidas nas dificuldades apresentadas desde os primeiros meses de vida do bebê, 
como a demora para firmar a cabeça para sentar, andar e falar. Com o passar 
do tempo, essas dificuldades passaram a ser notados em outros aspectos, como 
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na compreensão de ordens simples, regras, raciocínio lógico e normas, geran-
do, assim, dificuldades na aprendizagem. As principais características apresen-
tadas são: falta de concentração, comunicação e interação social, além de uma 
menor capacidade para entender a lógica de funcionamento das línguas, por 
não compreender a representação da escrita, desse modo necessitando de um 
sistema de aprendizado diferente (GOMES, 2007, p. 16).

Já no início da adolescência, os déficits no comportamento adaptativo po-
dem refletir-se na aprendizagem acadêmica, nos juízos e raciocínios ao lidar 
com o ambiente e nas aptidões sociais como participação em atividades grupais 
e relacionamentos interpessoais eficazes. Sendo assim, a pessoa com Deficiên-
cia Intelectual tem suas próprias dificuldades, tendo maior ou menor autono-
mia em situações do dia a dia.

Segundo Montoan (2007), para compreender o Deficiente Intelectual e im-
plementar o seu processo educativo, é preciso aceitar a condição de que o de-
ficiente é como todo o homem, um ser humano com possibilidades, deveres e 
direitos, ou seja, o Deficiente Intelectual é um ser humano com possibilidades 
em nível educacional e social, devendo ser estimulado o desenvolvimento cog-
nitivo e nunca excluído das ações sociais diárias.

4. A INTERVENÇÃO DO PSICOPEDAGOGONO AEE

A intervenção frente ao aluno com DIé um processo contínuo que requer 
uma atitude investigadora e as intervenções devem ser feitas de forma gradati-
va, pois estas crianças apresentam ritmos diferenciados para absorveras infor-
mações. De acordo com Bossa (2007, p. 94), é preciso observar que essa atitude 
investigadora, de fato, prossegue durante todo o trabalho, na própria interven-
ção, com o objetivo da observação ou acompanhamento da evolução do sujeito.

Neste prisma, o psicopedagogo deverá considerar vários organismos que 
fazem parte da história da vida da criança com necessidades educacionais espe-
ciais, representados por sua família e pela escola. Assim sendo, esse profissio-
nal precisa priorizar todo o trabalho que será executado em vista à sua subjeti-
vidade perante seu processo de ensino-aprendizagem na escola e na sociedade. 

Considerando que o diagnóstico é um processo, uma contínua atividade 
de pesquisa que deve ser sempre revisada, e a partir daí iniciar a intervenção, 
mas sem deixar de lado a atividade investigativa de todo processo de desenvol-
vimento do caso. É necessário que em todo o processo haja a investigação. 
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A investigação diagnóstica envolve a leitura de um processo complexo, 
onde todas as ambiguidades de atribuição de sentido a uma série de ma-
nifestações conscientes e inconscientes se fazem presentes. Interrogam aí 
o pessoal, o familiar atual e o passado, o sociocultural, o educacional, a 
aprendizagem sistemática. O decifrar do sentido da dificuldade de apren-
dizagem repercute sobre o problema que estamos interpretando: a nossa 
linguagem sobre a linguagem da enfermidade nos leva a um compromis-
so, ou seja, ao diagnóstico, promotor de decisões acerca do tratamento. 
(BOSSA, 2007, p. 29)

Sendo assim, faz-se necessários instrumentos diagnósticos abrangentes, 
variados para que se consiga fazer essa leitura global do sujeito. Os instrumen-
tos para coleta de dados devem ser flexíveis conforme cada caso, podendo ser 
relatórios de professores e especialistas, avaliação psicopedagógica, avaliação 
psicomotora, anamnese (entrevista inicial com a família), desenho livre ou di-
rigido, ditado, leitura, jogos, atividades psicomotoras, dentre outros, conforme 
se fizer necessário.

É fundamental que se acredite que as deficiências dos educandos podem 
ser superadas, bastando para isso que sejam desenvolvidas estratégias e con-
dições que permitam este desenvolvimento, caracterizando o ambiente escolar 
como inclusivo favorecendo o desenvolvimento da aprendizagem. 

O ensino para essas crianças deve ocorrer de forma sistêmica e organiza-
da, não pode ser teórico e nem metódico, mas pelo contrário, deve ocorrer de 
forma agradável e prazerosa e que lhe desperte o interesse pelo conteúdo que 
está sendo passado. Desta forma, as atividades que envolvem o lúdico permi-
tem o desenvolvimento global da criança por meio da estimulação de diver-
sas áreas.

Segundo Brenelli (1993), o lúdico envolvendo atividades com jogos é con-
siderado uma ferramenta de suma importância para a educação de crianças, 
pois permite o desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, social e moral. Por 
outro lado, é necessária a compreensão do jogo no contexto escolar em sua jus-
ta medida, sem reduzi-lo a trabalho e sem que o mesmo venha ser substituir a 
realidade.

Tendo conhecimento do nível em que a criança se encontra, facilita é o 
ponto de partida para que o psicopedagogo trace seu processo interventivo, le-
vando-o a construir, ou elaborar o seu plano interventivo de forma mais eficaz 
pois, a criança com Deficiência Intelectual, por ter um atraso em seu desenvol-
vimento cognitivo, apresenta diversas dificuldades em seu aprendizado esco-
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lar, apresentam dificuldades de comunicação, memória, concentração, leitura e 
escrita. Nesse sentido, o psicopedagogo precisa se apropriar de meios que pro-
mova o aprendizado significativo para estas crianças. 

Mantoan (1997, p. 126) entende que a capacitação se desenvolve em um 
contexto de formação no qual está presente a aprendizagem ativa e cooperativa 
e uma proposta construtivista de educação que eliminem obstáculos entre esco-
las e pessoas com deficiência. 

O psicopedagogo não é um mero “resolvedor” de problemas, mas um pro-
fissional que dentro de seus limites e de sua especificidade, pode ajudar a 
escola a remover obstáculos que se interpõem entre os sujeitos e o conheci-
mento e a formar cidadãos por meio da construção de práticas educativas 
que favoreçam processos de humanização e reapropriação da capacidade 
de pensamento crítico. (TANAMACHI, 2003, p. 43)

Portanto, o trabalho do psicopedagogo representa papel fundamental na 
construção de saberes e na extensão da proposta de escolas para todos por meio 
de instrumentos, estratégias e intervenções para a inserção de pessoas com de-
ficiência intelectual em nossa sociedade. Para tanto, é importante entender que 
a inclusão escolar não é apenas a inserção de alunos deficientes no ensino regu-
lar, mas a garantia de efetivo aprendizado.

Logo, é fundamental acreditar no potencial do educando, em sua capaci-
dade de aprendizado, elevando sua autoestima e levando-o a resultados positi-
vos, além de investir em projetos específicos de inclusão e adaptação do currí-
culo, garantindo e proporcionando um importante suporte para que a inclusão 
aconteça de fato.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o trabalho apresentado observa-se que a luta em favor da 
inclusão não é algo recente. Durante vários anos, no contexto educacional, vem 
sendo discutidas concepções sobre a Educação Especial e, no decorrer da histó-
ria da humanidade, foram se criando estratégias para incluir pessoas com NEE, 
seja no âmbito educacional ou social. Acredita-se que os movimentos dos direi-
tos humanos foram primordiais para alavancar legalmente esses direitos e sen-
sibilizar a sociedade que todos temos direitos e deveres.
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No decorrer desta pesquisa, verificou-se que para uma educação igualitá-
ria para todos no âmbito escolar, não se deve fazer diferenças por conta das de-
ficiências, pois apesar das limitações, ninguém é tido como uma pessoa incapaz 
de aprender. Sabe-se que cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizagem, mas 
todo ser humano é capaz de pensar, refletir e de ter o seu espaço como cidadão 
pensante com direitos e deveres diante da sociedade. Por isso ninguém pode ser 
considerado melhor ou pior que o outro. 

A construção de uma escola inclusiva se dá por meio do compromisso, 
do respeito em preparar alunos com necessidades especiais, tanto profissional-
mente quanto para uma vida social ao qual exerça sua cidadania. As práticas 
escolares de ensino inclusivo trazem um ensino diferenciado e adaptado para 
todos, isso implica na construção de novos conceitos e a valorização das dife-
renças de cada ser por meio do respeito, mostrando a eles que são capazes de 
desenvolver habilidades como qualquer outro.

 Diante disso, consta-se que o Atendimento Educacional Especializado 
para aluno com Deficiência Intelectual é fundamental para a eficácia da apren-
dizagem e deve ser ofertado em todos os níveis de ensino oferecendo atividades 
diferenciadas e programas que possam suprimir todas as barreiras existentes 
que impeçam este aluno de participar ativamente das aulas.

Sendo assim, para compreender as especificidades dos alunos com Defi-
ciência Intelectual, faz-se necessária a intervenção do psicopedagogo no proces-
so ensino aprendizagem. O psicopedagogo atua nas escolas com o propósito de 
oferecer auxílio às demandas de dificuldades de aprendizagem, apoio na suple-
mentação dos currículos flexíveis frente aos alunos com necessidades especiais. 
Esse profissional também identifica suas habilidades para que assim, usem de 
recursos didáticos acessíveis, como jogos, questionamentos, questionários, en-
tre outros, que possam estimular e buscar desenvolver a autonomia desses alu-
nos, expandindo sua proposta e possibilitando seu apoio essencial e continuo 
a essa criança na vida educacional e social, compreendendo a singularidade de 
cada um.

Frente à diversidade, o psicopedagogo busca o ensino adaptativo para 
que se ajuste às características dos alunos e promova seu desenvolvimento, o 
que demanda por meio de consenso, a definição de objetivos, planejamento e 
implantação de situações de ensino adequadas, envolvendo análise e reflexão 
constantes. Com ênfase na dimensão coletiva, o psicopedagogo potencializa o 
diálogo entre a família do aluno e dos profissionais que atuam junto ao educan-
do com deficiência.
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Sendo assim, a atuação do psicopedagogo frente a esses alunos no ensi-
no regular é de estratégias metodológicas que objetivam atender as demandas 
apresentadas pelos indivíduos. De modo o assessoramento psicopedagógico 
surge como um mecanismo que visa promover estratégias, eliminando barrei-
ras com ações preventivas e interventivas para um maior desenvolvimento da 
inclusão e aprendizagem dos alunos nas Instituições de Ensino. 

Portanto, esta pesquisa foi de grande relevância na nossa formação como 
educadoras, contribuindo para uma análise em relação a intervenção do psico-
pedagogo frente ao aluno com DI, gerando uma reflexão/ação sobre a implan-
tação e uso das salas de AEE no ensino regular, provocando a necessidade de 
pensar e repensar alguns processos da prática docente e psicopedagógica nes-
ses espaços. 

A partir dessa reflexão é possível perceber que o processo de ensino 
aprendizagem para todos os alunos, desde que a família e os profissionais en-
volvidos, façam uma reflexão crítica sobre sua prática e suas concepções fren-
te à inclusão. Ademais que sociedade e os poderes públicos tenham mais pos-
sibilidades de investir e conhecer a importância das atribuições desse serviço 
educativo especializado, valorizando mais o psicopedagogo na sala de recurso, 
com uma equipe preparada para subsidiar o fazer pedagógico dos professores 
contribuindo, assim, para a melhoria da educação, fazendo com que esse aluno 
se sinta incluído no processo de ensino e aprendizagem, mesmo diante dos de-
safios e dificuldades enfrentados em seu cotidiano.
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1. INTRODUÇÃO

Incluir é acrescentar, colocar no interior, introduzir, incorporar, ou seja, 
fazer parte. É preciso bem mais que matricular uma criança com neces-

sidades educacionais especiais em uma escola para se fazer uma inclusão. Para 
tal, a criança precisa ser acolhida de forma a sentir-se inserida como igual aos 
demais alunos, mesmo necessitando de auxílio específico, conforme as peculia-
ridades provenientes de seu grau de especialidade.

A pesquisa bibliográfica consiste na etapa inicial de todo o trabalho cien-
tífico ou acadêmico, com o objetivo de reunir as informações e dados que ser-
virão de base para a construção da investigação proposta a partir de um deter-
minado tema. É colocar o pesquisador em contato direto com o que foi escrito 
sobre determinado assunto. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos auto-
res já apresentados no resumo deste estudo. Há um levantamento de dados por 
meio de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita sobre o tema da 
inclusão. 
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A pesquisa proposta é um fundamental para que se possa compreender 
a importância da educação inclusiva desde o surgimento desta no mundo con-
temporâneo bem como o seu desenvolvimento marcado por avanços e retro-
cessos, em especial realizar-se-á uma pesquisa de cunho comparativo com fi-
nalidade de compreender as diferenças entre a educação inclusiva na rede par-
ticular e pública. A pesquisa proposta é fundamental para a comunidade pois 
por meio dela será possível demonstrar à sociedade de forma geral o quanto 
as escolas se preocupam e se adequam aos indivíduos com necessidades espe-
ciais, alertá-los em relação aos direitos adquiridos conquistados por eles e tra-
zer à tona leis que facilitam ou dificultam o processo educacional da criança 
de inclusão.

2. HISTÓRICO DA INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS

A inclusão de alunos com necessidades especiais na educação é recente 
no processo histórico do sistema educacional brasileiro e somente nas últimas 
décadas começaram a surgir legislações que assegurassem este direito.

Os direitos começam a surgir no plano decenal que vai de 1993 a 2003, o 
mesmo foi um conjunto de diretrizes com a finalidade de erradicar o analfabe-
tismo na educação básica do país. Surgindo na linha de ação estratégica no item 
7 da melhoria do acesso e da permanência escolar destacada na letra c. “À inte-
gração à escola de crianças e jovens portadores de deficiência e, quando neces-
sário, o apoio a iniciativas de atendimento educacional especializado”. Plano 
Nacional de Educação para Todos (PNE 1993 p. 48).

Em Salamanca entre os dias 7 e 10 de junho de 1994, na Espanha, ocorreu 
a Conferência Mundial de Educação Especial, realizada pelas Organizações das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), constituindo um 
marco na educação inclusiva, com o objetivo específico e atenção educacional 
aos alunos com necessidades especiais. Reconhecendo a necessidade e urgên-
cia dentro do sistema regular de ensino a Estrutura de Ação em Educação Es-
pecial. A declaração de Salamanca objetiva propagar a inclusão escolar e social 
para todos os países.

A criança com necessidades educacionais especiais tende a um desenvol-
vimento cognitivo muito superior quando inserida em um meio que permita a 
socialização por meio do contato com outras crianças de mesma idade.
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Refletir sobre o andamento deste processo faz-se necessário pois os desa-
fios a serem superados estão presentes em todas as esferas na qual a criança es-
tá inserida em seu cotidiano, seja na família, sociedade ou no ambiente escolar. 
Diagnosticar em que estágio está a implantação da inclusão em escolas públicas 
e privadas, identificar avanços e possíveis contradições, é a proposta deste artigo.

 Na perspectiva de realizar a pesquisa proposta, serão analisadas as leis 
que beneficiem ou atravanquem o processo de ensino e aprendizagem para o 
aluno com necessidades educacionais especiais. Para que seja possível avaliar 
o processo de inclusão bem como suas leis, faz-se necessário uma retrospectiva 
histórica, do processo de construção da inclusão no Brasil bem como suas bases 
históricas no mundo moderno.

“A sociedade simplesmente ignorava, rejeitava, perseguia e explorava es-
tas pessoas, então consideradas “possuídas por maus espíritos ou vítimas 
da sina diabólica e feitiçaria”. (Sassaki, 1997 in Jonsson, 1994, p. 61)

Na era cristã, até por volta do século XVIII, viveu-se a era da exclusão. As 
crianças que nasciam com alguma necessidade especial, eram chamadas de fi-
lhos do demônio. Neste período, seriam condenados à morte todos os deficientes. 
Nesta fase nenhuma atenção foi dedicada à educação especial. A sociedade sim-
plesmente ignorava, rejeitava, perseguia e explorava estas pessoas, então, con-
sideradas possuídas por maus espíritos ou vítimas da sina diabólica e feitiçaria. 

Para essas crianças eram usados termos como aleijados, idiotas, filhos do 
demônio entre outros. A partir do século XVI, como avanço da medicina, come-
çou um processo de acolhida aos portadores de necessidades especiais. Come-
çava, então, a fase chamada de segregação. As famílias internavam e abandona-
vam pessoas com deficiência mantendo-os em quartos escondidos nas residên-
cias ou em instituições de difícil acesso para muitas destas pessoas esquecidos 
por seus familiares. 

É neste cenário que retoma-se (Rousseau 1999, p. 23), ao afirmar que “o 
desenvolvimento das faculdades psíquicas leva à distinção do que é e o que pa-
rece ser”. Logo, é preciso uma mudança de fato no pensar e agir diante da ex-
clusão mascarada de inclusão.

É preciso entender que há diversos graus de necessidades e cada indiví-
duo evolui em seu próprio ritmo. Ao estudar a inclusão, é frequente deparar- 
se com diversas necessidades individuais de atendimento à criança especial.  
O Brasil aprimora-se em leis que amparam, protegem e garantem direitos a 
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crianças com necessidades especiais tais como a LDB, os PCNs e o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. O atendimento correto e adequado no sistema educa-
cional do país indica uma grande distância entre leis, teorias e realidade. 

Logo, o processo de inclusão deve fornecer todos os recursos para que a 
criança com necessidades especiais possa interagir com os colegas e, a partir da 
socialização, desenvolver suas habilidades cognitivas, ao respeitar-se seu tem-
po de aprendizado.

É importante indagar qual a inclusão que se pretende na educação. Ape-
nas impor a aceitação de matrícula de alunos com necessidades não é o suficien-
te para atender os propósitos da inclusão. Rousseau (1999)já alertava sobre co-
mo a desigualdade entre os homens foram se produzindo na sociedade em seu 
livro Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade.

Outra leitura que leva à reflexão, desta temática é que, 

assim como a sociedade em geral, os professores falam da importância de 
perceber as diferenças, mas eles também não convivem bem com o defi-
ciente. Diante do indivíduo que possui alguma “anormalidade” ainda pre-
valece uma reação negativa, pois a diferença é vista como um desvio do 
padrão de normalidade aceito pela sociedade e isso provoca medo, curio-
sidade, constrangimento ou mesmo comiseração. (ZÓIA. 2007, p. 21)

A educação especial consiste na utilização de ferramentas didáticas espe-
cíficas para atender as limitações que a criança possui, sejam elas físicas ou cog-
nitivas. Não possui um papel integrador da criança com a sociedade, por ser 
aplicada fora do contexto da educação regular.

A educação inclusiva, hoje, é bem diferente do início em que o aluno de-
ficiente deveria se adequar ao sistema e não o sistema se adequar ao aluno. As-
sim a educação inclusiva é um sistema educacional híbrido que alia a educação 
regular com a educação especial, ou seja, as crianças com algum tipo de defici-
ência são inseridas no ambiente escolar normal, sem comprometimento do ren-
dimento escolar. Para que a educação especial fosse inserida no sistema educa-
cional, de forma a se atentar para a real necessidade do aluno, ao adequar-se 
ao aluno e ao proporcionar uma melhor condição de vida ocorreram diversas 
transformações até o século XXI.

Na fase de segregação, pessoas deficientes eram atendidas em instituições 
com motivação religiosa ou filantrópica e tinham pouco ou nenhum controle 
sobre a qualidade de atenção recebida. Com a Revolução Industrial, surge a in-
tegração, com a ideia de inserir e acolher os portadores de necessidades espe-
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ciais no meio social, ao serem colocados nas escolas sem preparação nenhuma 
da parte do educador. Conforme Sassaki:

Surgiram também escolas especiais, assim como centros de reabilitação e 
oficinas protegidas de trabalho, pois a sociedade começou a admitir que 
pessoas deficientes pudessem ser produtivas se recebessem escolarização 
e treino profissional. (SASSAKI, 1997, p. 112)

Assim, os deficientes escolarizados poderiam ser úteis, produtivos caso 
viesse a ter um treino profissional.

Neste período de integração, surge a exclusão dentro da inclusão, pois a 
criança era recebida na sala de aula, porém não podia participar das atividades 
escolares, para não atrapalhar os demais alunos ditos como “normais”. Com o 
advento da psicologia, as pessoas especiais passaram a ser submetidas a testes 
e colocadas em salas especiais dentro da escola.

As primeiras décadas tiveram duas consequências significativas inerentes 
à criança com necessidades especiais. De acordo com Marchesi (2004):

A primeira é a necessidade de um diagnóstico preciso de transtorno. Por 
isso generalizavam-se os testes de inteligência, cujo o objetivo principal é o 
de situar as pessoas em um determinado nível comparando-as ao restante 
da população. (MARCHESI, 2004, p. 17)

Esse tipo de diagnóstico resultou na separação das crianças, ao colocá-
-las em escolas ou não. As crianças que não apresentavam nenhuma anorma-
lidade poderiam frequentar a escola. Os demais não poderiam se matricular.  
“A segunda consequência manifesta-se na aceitação generalizada de que a aten-
ção educativa dos alunos com algum prejuízo ou deficiência supõe que devam 
ser escolarizados em escolas especiais”. (MARCHESI, 2004, p. 17).

No século XX, surgem instituições especiais que agrupam todos com de-
ficiência em um ambiente, separado dos classificados como normais. Organiza-
ções sociais com profissionais especializados e recursos mais específicos a cada 
criança de forma integral, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE) que nascem em 1954, no Rio de Janeiro é um exemplo de grande 
relevância deste período. Esta, caracteriza-se por ser uma organização social, 
cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência 
intelectual e múltipla. Em Trindade, a Vila São José Bento Cottolengo fundada 
em 1951, faz um trabalho semelhante ao que a APAE realiza em escala nacional.
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Sem desmerecer a importância dos trabalhos realizados por estas institui-
ções, cabe dizer que não se trata de um processo de inclusão educacional, mas, 
sim, de um acolhimento de pessoas com necessidades especiais segregando-as 
em uma estrutura não aberta ao convívio social pleno.

No âmbito da legislação, alguns artigos de leis começam a mencionar os 
direitos dessas pessoas. O art. 203, inciso IV da Constituição Federal de 1988 
ressalta que “a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência 
e a promoção de sua integração à vida comunitária” é um direito que insere o 
deficiente a sociedade. Já o artigo 208, da Constituição Federal de 1988, em seu 
inciso III, menciona que se deve ter “atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na Rede Regular de Ensino”, 
garantindo assim escolas e atendimento a todos, independentemente do grau 
de deficiência (BRASIL, 1988).

No Estatuto da Criança e do Adolescente, afirma que é dever do Estado, 
assegurar aos alunos com necessidades educacionais especiais o acesso à rede 
regular de ensino, o mesmo não faz referência a escola privada.

Art. 54, inciso III do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), dizque: 
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, atendimento edu-
cacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino. (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE, 2001, p. 10)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB - Lei nº 9394/96, em seus ar-
tigos 58, 59 e 60, reforça os direitos citados anteriormente e, ainda, estabelece 
a obrigatoriedade de se fornecer profissionais de apoio e atendimento aos por-
tadores de necessidades especiais e condições necessárias para o seu pleno de-
senvolvimento e acesso as redes regulares de ensino, além de deixar a cargo do 
poder público, a responsabilidade de ampliar o atendimento aos mesmos. Na 
mesma, a responsabilidade citada é apenas na Rede Pública, sem mencionar Re-
de Privada de Ensino.

Aos superdotados, lhes é garantido, por lei, o direito de concluir seus es-
tudos em tempo reduzido. O professor deve ter especialização adequada para 
atender essas pessoas de forma adequada.

Em 2001, a Resolução CNE nº 02/2001, instituiu as Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica, em todas as suas etapas e moda-
lidades. De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de Setembro de 2001, 
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art. 5º, consideram-se educandos com necessidades especiais, os que durante o 
processo educacional, apresentarem dificuldades acentuadas de aprendizagem 
ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanha-
mento das atividades curriculares. Essa Resolução contempla a Rede Privada 
de ensino em alguns aspectos. Quais aspectos? No Art. 1º A presente Resolução 
institui as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que apresentem ne-
cessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as suas etapas 
e modalidades.

O art. 8º da mesma resolução, ressalta que as escolas da rede regular de 
ensino devem prover na organização de suas classes comuns, ou seja, deve-se 
ter professores especializados nas salas especiais e comuns, ao visar o atendi-
mento para as crianças com necessidades especiais.O aluno não deve se ade-
quar a escola; mas, sim, a escola que deve se adequar ao aluno com necessida-
des especiais, ao fornecer os serviços de apoio pedagógico em salas de recursos, 
nas quais o professor especializado em educação especial realize a complemen-
tação ou a suplementação curricular, ao utilizar procedimentos, equipamentos 
e materiais específicos.

Em Goiás, também, foram estabelecidas algumas normas e parâmetros 
para a educação inclusiva, como na Resolução CEE Nº 07, DE 15 de dezembro 
de 2006, sobre a educação inclusiva, diz que ela é um processo pedagógico, cul-
tural, filosófico, estético e político de ações educativas, pedagógicas e adminis-
trativas. As escolas precisam incluir todas as pessoas independentes de suas 
condições físicas. A inclusão escolar é um direito humano fundamental, aten-
tando em capacitar as escolas para o atendimento do aluno com necessidades 
educacionais especiais, devendo ser oferecida, desde o ensino infantil ao nível 
superior, cabendo então à matrícula nas unidades escolares como, a rede públi-
ca, estadual, municipal, confessionais, filantrópicas e escolas particulares.

O sistema educativo de Goiás adota como forma de linguagem a comuni-
cação e expressão, a Língua Brasileira de Sinais, o Sistema Braile, o uso de recur-
sos de informática, tecnologias assistivas, e outras ferramentas que propiciem 
a melhora do processo de aprendizagem do aluno com necessidades especiais.

Para saber o nível de necessidade educacional especial de cada aluno, se 
faz necessário uma equipe multiprofissional (pedagogo, psicólogo, assistente 
social, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional), ao garantir, também, professo-
res de recursos, apoio e uma equipe técnica pedagógica. Neste caso, a resolução 
inclui a rede privada de ensino no Art. 3º
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§ 3º. O Sistema Educativo de Goiás, por meio da rede pública estadual, das 
redes públicas municipais jurisdicionadas e das escolas particulares, con-
fessionais, comunitárias e filantrópicas, deve garantir a matrícula de todos 
os alunos com necessidades educacionais especiais, cabendo às unidades 
escolares das diversas mantenedoras organizarem-se para o atendimento 
educacional especializado, assegurando-lhes as condições necessárias para 
uma educação cidadã. (Resolução CEE Nº 07, DE 15 de dezembro de 2006)

A Resolução CNE nº 04/2009, institui as Diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Edu-
cação Especial. Em seus artigos 3, 4 e 5, assegura uma sala especializada multi-
funcional, que tenha um atendimento mais próximo do educando ao eliminar, 
assim, barreiras em seu desenvolvimento de aprendizagem. Essas salas con-
tam com equipamentos próprios e adaptados à dificuldade e particularidade do 
aluno em atendimento. Nesta resolução, também, encontra-se o público alvo e 
o tipo de deficiência que terá direito ao atendimento.

Art. 4º. Para fins dessas Diretrizes, considera-se público – alvo do AEE:
I - Alunos com deficiência: aqueles que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, intelectual, mental ou sensorial.
II - Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: Aqueles que 
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomo-
tor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereoti-
pias motoras. Inclui-se nessa definição alunos com autismo clássico, sín-
drome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infân-
cia (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.
III - Alunos com altas habilidades / superdotação: aqueles que apresentam 
um potencial elevado e grande desenvolvimento com as áreas do conheci-
mento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomo-
tora, artes e criatividade.

Essas salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) são encon-
tradas somente na rede pública, a rede privada não menciona salas de atendi-
mento especializadas com equipamentos ou instrumentos de auxílio aos alunos 
com necessidades educacionais especiais.

O Decreto nº 7.611, de 17 de Novembro de 2011, o qual dispõe sobre a edu-
cação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências.

Em seu art. 1º, há a garantia de inclusão e principalmente as adequações 
necessárias para o acesso as pessoas com necessidades especiais. Em nenhuma 
situação, pode-se alegar que a pessoa com necessidade especial deverá ser ex-
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cluída de quaisquer redes de ensino em função da sua limitação. É assegurado 
o ensino gratuito e ao longo da vida. Considera-se público alvo da educação es-
pecial as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, com 
altas habilidades e superdotação, porém, as salas de Atendimento Educacional 
Especializado estão previstas apenas na rede pública de educação.

3. O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E AS POSSIBILIDADES PAR A 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Conforme o Plano Nacional de Educação - PNE, em sua LEI nº 13.005, de 
25 de Junho de 2014, na meta nº 4, prevê: universalizar, para a população de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desen-
volvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e 
ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular 
de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recur-
sos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados.

Na meta 4.1, garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira 
de Sinais-LIBRAS, como primeira língua e na modalidade da Língua Portugue-
sa como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva 
de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas in-
clusivas, nos termos do Art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005, 
e dos artigos 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia, bem como a adoção do sistema Braile de leitura para cegos e surdos-cegos.

A Meta 4, não menciona a rede privada de ensino no alcance dessa meta, 
devido o plano ser considerado o articulador do Sistema Nacional de Educação, 
com previsão do percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para o seu financia-
mento. A meta é a universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação, o acesso a educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, esco-
las ou serviços especializados públicos, ou conveniados, valorização do profis-
sional da educação, adequação arquitetônica e disponibilização de material di-
dático próprio e de recurso e tecnologia assistiva, garantir a oferta de educação 
bilíngue em Língua Brasileira de Sinais - Libras, articulação pedagógica entre o 
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ensino educacional especializado e a rede regular, assistencial social às famílias, 
saúde e proteção à infância.

Portanto, o PNE é a base para a elaboração dos planos estaduais, distrital 
e municipais, que, ao serem aprovados em lei, devem prever recursos orçamen-
tários para a sua execução, como se pode verificar não há uma menção direta à 
Rede Privada, fato que de certo modo a isenta do atendimento a pessoas com 
necessidades educacionais especiais, assim não se cobra nenhuma posição da 
rede privada.

O PNE 2014/2024, cita essas metas para serem alcançadas até dia 24 de Ju-
nho de 2024, ao garantir, então, a adequação das unidades regulares de ensino 
para atender os educandos com necessidades educacionais especiais, propor-
cionando a eles um aprendizado adequado e funcional.

4. O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015, 
além de assegurar todos os direitos já conquistados, é criado para detalhar ain-
da mais o acesso ao educando com necessidades especiais não apenas em es-
colas, mas em todos os locais. A adequação dos espaços, é a garantia que essas 
pessoas poderão acessar prédios, escolas e afins com dignidade e segurança.

O Estatuto garante a acessibilidade, com objetivo à autonomia da pessoa 
com deficiência nos espaços sociais. É assegurado que nenhuma barreira urba-
nística, em espaços públicos dificulte ou impossibilite o seu acesso ao local. Não 
deverão existir barreiras arquitetônicas, no transporte, na comunicação e infor-
mação, nas tecnologias e nas atitudes.

Na atualidade, é possível identificar mudanças físicas nos espaços escola-
res tanto na rede pública quanto na rede privada, porém a quantidade de alu-
nos matriculados na rede pública e privada apresentam grande diferença no 
quantitativo. As salas de recursos especializadas quase sempre são inexistentes 
ou inadequadas à sua finalidade na escola privada. Este pode ser um dos mo-
tivos de maior número de alunos com necessidades especiais matriculados na 
rede pública em Trindade. Para tal fato Polia menciona:

As questões que envolvem deficiência necessitam ser observadas e analisa-
das dentro de cada contexto e situação que se refiram a mesma, visto que a 
concepção de normal/anormal, igual/diferente e a construção da identida-
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de dos sujeitos e suas representações da deficiência existem somente quan-
do existe ‘o outro’. (POLIA. 2007, p. 46)

Neste contexto Polia (2007), entende-se que o conceito de normal ou anor-
mal é relativo e depende do referencial. A necessidade especial pode ser vista 
como diferente e não como empecilho. As crianças, em sua naturalidade pos-
suem maior capacidade em conviver e interagir com o diferente. É perceptível 
a interação entre crianças que convivem com alunos especiais em sala de aula. 
Tal fato pressupõe um exercício de professores e educadores em aprender a li-
dar com a inclusão observando as crianças.

5. DADOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS MATRICULADAS NO 
MUNICIPIO DE TRINDADE NAS REDES PÚBLICAE E PRIVADA

Abaixo, apresenta-se os dados das crianças especiais matriculadas na Re-
de regular de Ensino, nos anos de 2016, 2017 e 2018.

5.1 Rede Privada

Os dados apresentados abaixo, não demonstram a exatidão no número de 
estudantes nos anos iniciais. O censo contempla todas as etapas de Ensino, Cre-
che, Pré-escolas, Anos iniciais, Anos finais, Ensino Médio e EJA.

Ao observar os dados do Censo escolar, a partir do ano de 2016 até o ano 
de 2018, observa-se que em 2016, não há registros de alunos matriculados com 
necessidades educacionais especiais. Em 2017, foram registrados na Educação 
Especial 30 alunos, o equivalente ao total de 1% do total de alunos matricula-
dos. Em 2018, há um aumento de escolas particulares de 12 para 20 escolas, po-
rém, há uma diminuição dos alunos matriculados na educação especial da Rede 
Privada. Abaixo os dados fornecidos pelo Censo escolar de 2016 à 2018.

Dados do Censo Escolar de 2016
De acordo com os dados analisados há um total de 13 escolas com 1723 es-

tudantes matriculados nos anos iniciais um total de matriculados de 3463. Des-
se total, não há nenhuma criança matriculada na educação especial. Observa-se 
ainda que apenas 31% dessas escolas tem sanitários e dependências acessíveis 
às pessoas com necessidades especiais.
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Dados do Censo Escolar de 2017
Os dados observados no Censo Escolar de 2017 apresenta uma redução 

no número de escolas e de estudantes em relação à 2016: 12 escolas com 1410 
estudantes matriculados nos anos iniciais, com 30 alunos matriculados na edu-
cação especial, totalizando 2970. Das 12 escolas, 42% tem dependências e sani-
tários acessíveis para pessoas com necessidades especiais.

Dados do Censo Escolar de 2018
No ano de 2018, aumenta-se o número de escolas para 20, com 1734 alu-

nos matriculados nos anos iniciais, 17 crianças especiais, totalizando 3639 alu-
nos. Do total de escolas, 40% tem dependências acessíveis às pessoas com ne-
cessidades especiais e 55% contam com sanitários adequados para os mesmos, 
verifica-se então uma discreta melhoria na adequação e matriculas de alunos 
com necessidades educacionais especiais.

5.2 Rede Estadual 

Dados do Censo Escolar de 2016
Em 2016 há um total de 21 escolas, sendo 1372 matriculados nos anos ini-

ciais e nenhuma criança na educação especial, totalizando 12.381 alunos. Cer-
ca de 67% dessas escolas possuem dependências acessíveis aos estudantes com 
necessidades especiais e 62% tem sanitários acessíveis aos estudantes especiais.

Dados do Censo Escolar de 2017
A partir da análise dos dados do Censo Escolar de 2017, observa-se um to-

tal de 21 escolas, 1118 estudantes matriculados nos anos iniciais, 596 alunos ma-
triculados na Educação Especial, totalizando 12.548 alunos matriculados. As es-
colas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência chegam a 67% 
as escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência - 62%.

Dados do Censo Escolar de 2018
Em 2018, há um total de 21 escolas, 929 estudantes matriculados nos anos 

iniciais, 439 alunos matriculados na Educação Especial, totalizando 12.916 alu-
nos matriculados. As escolas com dependências acessíveis aos portadores de 
deficiência chegam a 71% as escolas com sanitários acessíveis aos portadores de 
deficiência - 67%.
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5.3 Rede Municipal

Dados do Censo Escolar de 2016
Em 2016, há um total de 31 escolas, 5721 estudantes matriculados nos 

anos iniciais, nenhum aluno matriculado na Educação Especial, totalizando 
9860 alunos matriculados. As escolas com dependências acessíveis aos portado-
res de deficiência chegam a 48% as escolas com sanitários acessíveis aos porta-
dores de deficiência - 39%.

Dados do Censo Escolar de 2017
Em 2017, em um universo de 32 escolas, 6136 estudantes matriculados 

nos anos iniciais, 252 alunos matriculados na Educação Especial, totalizando 
11.109 alunos matriculados. As escolas com dependências acessíveis aos porta-
dores de deficiência chegam a 50% as escolas com sanitários acessíveis aos por-
tadores de deficiência - 34%, verifica-se um crescente na melhoria das condições 
de acesso e permanência das crianças com necessidades educacionais especiais.

Dados do Censo Escolar de 2018
Em 2018, há um total de 32 escolas, 6727 estudantes matriculados nos 

anos iniciais, 324 alunos matriculados na Educação Especial, totalizando 11.943 
alunos matriculados. As escolas com dependências acessíveis aos portadores de 
deficiência chegam a 50% as escolas com sanitários acessíveis aos portadores de 
deficiência - 34%.

De acordo com o Censo Escolar, as escolas atendem os alunos de diversas 
formas, preparadas ou não. Algumas não se adequaram e mesmo assim conti-
nuam a oferecer atendimento educacional especializado, em condições precá-
rias prejudicando o desenvolvimento das crianças atendidas.

A análise acima expressa foi realizada a partir de dados do Censo Escolar, 
no qual verificou-se por meio das quantidades de alunos matriculados no Fun-
damental I e II e os alunos da Educação Especial, em escolas pública e privadas, 
objetivando realizar uma análise comparativa entre as redes pública e privada.

O Censo nos fornece o quantitativo de alunos que contempla os anos 2016 
à 2018 de forma global, pois não sabemos em que turma o aluno com necessidade 
educacional especial se encontra e nem o número de professores que o assistem.

De acordo com o Censo, a Rede Pública, mantém o número de escolas, já 
na Rede Privada várias escolas foram fechadas e algumas que estão em funcio-
namento não constam no documento e tem pouco ou nenhum aluno especial 
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matriculado. Esse dado reforça o descaso da Rede Privada de Ensino, que de 
forma velada exclui as crianças com necessidades educacionais especiais.

Nota-se que várias escolas ainda não estão adequadas de acordo com a 
Lei de Acessibilidade para recepcionar as crianças especiais de forma adequa-
da, mesmo assim, essas escolas ainda recebem esses alunos. A sociedade de mo-
do geral ainda nutre um preconceito em relação às crianças com necessidades 
educacionais especiais.

O mapa abaixo demonstra a disparidade nos atendimentos de crianças 
com necessidades especiais, em escolas da Rede Pública e Privada.

Quantitativo de Alunos com Necessidades Especiais Nas Instituições de 
Ensino Fundamental em Trindade. Ano base 2018.

Mapa 1. Trindade - Centro

Fonte: Dados retirados do CENSO ESCOLAR. Disponível em www.qedu.com.br. Por Marcos Silva, graduando de Geo-
grafia 4º período pela UFG, na utilização da ferramenta Google Earth.
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Mapa 2. Trindade II - Leste

Fonte: Dados retirados do CENSO ESCOLAR. Disponível em www.qedu.com.br. Por Marcos Silva, graduando de Geo-
grafia 4º período pela UFG, utilizando a ferramenta Google Earth.

Mapa 3. Trindade Centro/Santa Maria

Fonte: Dados retirados do CENSO ESCOLAR. Disponível em www.qedu.com.br. Por Marcos Silva, graduando de Geo-
grafia 4º período pela UFG, utilizando a ferramenta Google Earth.
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O Gráfico 1 a seguir, demonstra um comparativo e o quantitativo de alu-
nos matriculados no Ensino Especial 2017 e 2018.

Gráfico 1. Atendimento Educacional Especializado

Fonte: Censo Escolar. Disponível em www.qedu.org.br. Acesso em 27/10/2019. Matrículas, Redes Públicas e Priva-
das. Trindade - GO.

O gráfico acima apresenta com clareza a discrepância no atendimento de 
crianças especiais em relação às Redes Públicas e Privadas no município de 
Trindade/GO no ano de 2018.

Enquanto a rede Estadual atendeu 439 crianças especiais, a Rede Privada 
com praticamente o mesmo número de escolas, atendeu apenas 17 alunos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre as mudanças que prejudicam o desenvolvimento das crianças com 
necessidades educacionais especiais, pode-se citar o professor de apoio que era 
específico para cada aluno e passa a ser um atendimento coletivo quando o pro-
fessor faz atendimento “itinerante”.
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Quando pensamos nessas mudanças, não podemos deixar de citar o re-
cuo no cumprimento das leis que por meio de muita luta ao longo de muitos 
anos, beneficiam essas crianças nos dias atuais.

Na atual conjuntura política, os cortes nos recursos financeiros para a 
educação, vem sendo escancarados nos meios de comunicação. Os artigos cien-
tíficos e pesquisas realizadas nas universidades apontam para um retrocesso 
significativo na educação como um todo e especialmente na educação inclusiva, 
pois os estudos apontam uma estagnação do PNE 2014-2024.

O PNE é o documento que norteia os rumos que a educação irá seguir, no 
entanto, está nas mãos dos governantes aplicar em educação o percentual exigi-
do do PIB e ainda implementar as metas propostas no PNE 2014-2024, para que 
estas saiam do papel e tornem- se realidade na educação brasileira.

No contexto atual observa-se uma tendência de retorno à segregação nas es-
colas dos alunos com necessidades educacionais especiais, pois nas escolas da Re-
de pública há uma diminuição significativa de profissionais e espaços destinados 
às crianças com NEE e na Rede Privada quando são aceitas essas crianças são tra-
tadas com descaso e o pais deste alunos especiais são motivados pela escola a pro-
curar a Rede Pública, na qual “terão um melhor atendimento para seus filhos”.

Apesar da Rede Privada ser obrigada a acolher essas crianças, a mesma 
ainda age de modo indiferente e mesmo negligente quando trata-se de incluir 
crianças “especiais” no ambiente escolar da Rede Privada.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília - DF.
1988.

______. Senado Federal. Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/90. 
Brasília - DF. 1990.

______. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 
9394/96. Brasília - DF. 1996.

______. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Resolução nº 02, de 
11 de Setembro de 2001. CNE/CEB, 2001.



201

______. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução 
nº 04, de 02 de outubro de 2009. Institui Diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade de 
Educação Especial. CNE/CEB, 2009.

______. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 13.146, de 06 de julho 
de2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasil, 2015.

______. Presidência da República. Casa Civil. DECRETO Nº 7.611, DE 17 
DENOVEMBRO DE 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento e 
educacional especializado e dá outras providências, Brasil, 2011.

______. Presidenta da República. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. É 
aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE. Brasil, 2014.

CENSO ESCOLAR. Disponível em www.qedu.com.br. Acesso em 20/10/2019. 

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. Disponível em: www.portal.mec.gov.br. 
Acesso em 21/11/19.

GÓES, Maria Cecília Rafael de. & LAPLANE, Adriana Lia Friszmande. 
Políticas e Práticas de Educação Inclusiva (Orgs.). 2. ed. Campinas, SP: Autores 
associados, 2007. Coleção Educação Contemporânea.

GOIÁS, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CEE nº 7/2006. 
Goiânia, 15 dez. 2006.

LISITA, Verbena Moreira S. de S. SOUSA, Luciana Freire E. C. P. Políticas 
Educacionais, Práticas Escolares e Alternativas de Inclusão Escolar. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2003.

MANTOAN. Maria Teresa Égler. Inclusão Escolar: o que é? por que? Como fazer? 
São Paulo: Moderna, 2003. Coleção Cotidiana Escolar.

MARCHESI, Álvaro. Desenvolvimento Psicológico e Educação / Organizado. 
(Transtornos do desenvolvimento - Necessidades educativas especiais). 2. ed. 
Porto Alegre. Editora Artmed, 2004.3v.



202

PLANO DECENAL DE EDUÇÃO PARA TODOS. Brasília: MEC, 1993 - versão 
atualizada 120p. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em 
21/11/19.

POLIA, Andreza Aparecida. Inclusão Escolar de Crianças com Necessidades 
Educativas Especiais: Uma perspectiva sob a óptica de duas mães. In: 
ALMEIDA, Dulce de Barros. Educação: Diversidade e inclusão em debate. Goiânia: 
Deescubra, 2007.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da 
Desigualdade Entre Homens. Discurso Sobre as Ciências e as Artes. Volume II. 
Editora nova Cultural Ltda. São Paulo, 1999.

______. Emílio, ou da Educação. Livro I. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2004. SASSAKI, Romeu. Inclusão Construindo uma Sociedade para Todos. Rio de 
Janeiro, WVA, 1997.

ZÓIA, Alceu. Todos iguais, tão desiguais. In: ALMEIDA, Dulce de Barros. 
Educação: Diversidade e inclusão em debate. Goiânia: Deescubra, 2007.



1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) vem sendo estudado pela ci-
ência há pelo menos seis décadas. No entanto, percebe-se que os 

profissionais da educação enfrentam dificuldades no processo de inclusão e en-
sino-aprendizagem da criança com a síndrome. Assim, este artigo tem como ob-
jetivo analisar e verificar o acesso e a permanência do autista na rede de ensino, 
bem como a eficácia do Método TEACCH utilizado no desenvolvimento desse 
aluno, o qual é um programa educacional criado a partir de estudos profundos 
sobre os comportamentos das crianças autistas em diversas situações, frente a 
diferentes estímulos. Esta pesquisa também busca entender o papel do profes-
sor na utilização desse método de ensino, bem como analisar como é trabalhado 
em sala de aula e, por fim, verificar como e se o método contribui para a mudan-
ça do comportamento da criança autista.

Além dos desafios na educação do autista, estudar esse tema se justifica, 
também pela importância de se conscientizar a família a buscar mais informa-
ções sobre o diagnóstico, pois estudos indicam que, quanto mais cedo a crian-
ça for diagnosticada e iniciar o tratamento, maiores serão as possibilidades de 
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desenvolvimento no seu processo inclusivo e de aprendizagem. É por meio do 
conhecimento que se é possível desenvolver maneiras que levem a um bom de-
sempenho na aprendizagem do autista. Nesse sentido, o Método TEACCH po-
de se mostrar como boa opção na obtenção do êxito no processo de aprendiza-
gem do autista, contribuindo na superação das dificuldades e assim, avançar 
para uma vida com qualidade.

Como método de investigação, este artigo utilizou a pesquisa bibliográ-
fica e teve como base autores como: Orrú (2011), Mello (2007), Mantoan (2013) 
e Bosa e Höher (2009). Também foi estudada a Lei nº 12.4764/2012, a qual ins-
titui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista. O método escolhido oferece à pesquisa um caráter explorató-
rio, cujo objetivo é proporcionar maior familiaridade com o problema, com vis-
tas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses (GIL, 2002). A abordagem, 
portanto, será de natureza qualitativa, pois de acordo com Lakatos e Marconi 
(1992) investiga o ambiente natural como fonte para coleta de dados, interpre-
tações de fenômenos e atribuição de significados. 

No primeiro momento, tratou-se das principais características da criança 
com a síndrome e dos comportamentos formados por uma tríade de dificulda-
des que ocorrem na comunicação, socialização e imaginação. Em um segundo 
momento, discutiu-se o processo de incorporação do aluno com Necessidades 
Educacionais Especiais no sistema de ensino regular, bem como seus direitos 
conforme estabelece a legislação. Em seguida, descreveu-se as principais carac-
terísticas do Método TEACCH e como ele pode ser utilizado como facilitador 
no processo de ensino-aprendizagem. Por fim, apresentam-se os pontos positi-
vos e negativos do Método TEACCH para a educação.

2. CONCEITOS DE AUTISMO

Nos estudos sobre o diagnóstico e o tratamento do autismo infantil, Gill-
berg (1990, p. 31) afirma que o autismo é: “uma síndrome comportamental com 
etiologias múltiplas e curso de um distúrbio de desenvolvimento”. O autor ex-
plica ainda que “é altamente improvável que existam casos de autismo não or-
gânico”, ou seja, “o autismo é uma disfunção orgânica e não um problema dos 
pais. O novo modo de ver o autismo é biológico”. Mas, se o autismo não é consi-
derado doença e sim uma síndrome, o que vem a ser uma síndrome? Segundo o 



205

dicionário Houaiss (2001)4, síndrome é definida como um “agregado ou conjun-
to de sinais e sintomas associados a alguns processos mórbidos/ doentios que, 
juntos, constituem um quadro de enfermidades ou doenças”.

Para Bosa e Höher (2009), o autismo é caracterizado pelo comprometi-
mento severo em três áreas do desenvolvimento: as habilidades de interação 
social, de comunicação e presença de comportamentos estereotipados. Entre os 
problemas de comportamento, está a automutilação, como morder-se e ferir-se.  
A criança com a síndrome do autismo tem uma espécie de cegueira mental, 
apresentando grande dificuldade em se colocar no ponto de vista afetivo do ou-
tro. Até os dias atuais não há comprovação da causa do autismo, porém, o diag-
nóstico melhorou devido a um vasto protocolo de investigação e uso de agru-
pamentos de alguns critérios do Manual Diagnóstico e Estáticos de Transtorno 
Mentais (DSM)5 e da Classificação Internacional de Doenças (CID-10)6. O diag-
nóstico é realizado por uma equipe de profissionais, sendo eles neurologistas e 
geneticistas.

De acordo com Mello (2007), o autismo é um distúrbio do comportamen-
to que consiste em uma tríade de dificuldades: na comunicação o autista tem 
dificuldade de utilizar com sentido todos os aspectos da comunicação verbal 
e não verbal, incluindo gestos, expressões e linguagem corporal; na socializa-
ção, com dificuldades em relacionar com o outro e incapacidade de comparti-
lhar sentimento; e na imaginação que se caracteriza por rigidez e inflexibilida-
de e se estende às várias áreas do pensamento, linguagem e comportamento da 
criança. Orrú (2011) afirma que a palavra autismo é de origem grega e signifi-
ca “por si mesmo”, ou seja, o autista é um indivíduo único, exclusivo enquanto 
pessoa, apresentando características próprias da síndrome, suas manifestações 
comportamentais diferenciam-se segundo o histórico-social, afetando diferen-
temente a linguagem.

O psiquiatra austríaco, Léo Kanner, foi o pioneiro nos estudos sobre au-
tismo na década de 40. Ele dedicou-se à pesquisa de crianças que apresentavam 
comportamentos estranhos e peculiares, caracterizados por estereotipias, alia-
dos à dificuldade no estabelecimento de relações pessoais. No ano de 1943, ele 
publicou um informe: “Alterações autistas do contato afetivo”; e relatou o caso 
de 11 crianças com o quadro de “autismo extremo, obsessividade, estereotipias 

4 Disponível para busca em: <https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#0>. Acesso em: 28 mai. 2019.
5 Manual disponível em: <http://www.tdahmente.com/wp-content/uploads/2018/08/Manual-Diagn%C3%B3stico-e-Estat% 

C3%ADstico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2019.
6 Disponível para busca em: <https://www.cid10.com.br/>. Acesso em: 28 mai. 2019.
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e ecolalia”, nomeando-o de “Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo”. O mé-
dico apresentou algumas características que encontrou em comum nestas crian-
ças, entre elas: incapacidade para estabelecer relações com as pessoas, um vasto 
conjunto de atrasos e alterações na aquisição e no uso da linguagem e, uma ob-
sessão em manter o ambiente intacto, acompanhada da tendência a repetir uma 
sequência limitada de atividades ritualizadas (ORRÚ, 2011).

Apesar dessas dificuldades, Leo Kanner também observou que apresen-
tavam, porém, aparência agradável e inteligência, além de possuírem habili-
dades especiais e uma memória excepcional. Kanner revisou seu conceito de 
autismo diversas vezes. Em 1956, insistiu na consolação conceitual da síndro-
me, mas sentia a necessidade de aprofundar-se mais sobre o entendimento do 
fenômeno em nível biológico, psicológico e social. Em 1968, acrescentou con-
siderações à necessidade do diagnóstico diferencial com deficientes mentais 
e afásicos. Na revisão de seus primeiros casos, ocorridos há 30 anos, propôs 
que novas experiências ocorressem por meio da bioquímica, já em 1973 afir-
mou a pertinência da síndrome como parte do quadro das psicoses infantis 
(ORRÚ, 2011).

De acordo com Morais (2012), o autismo está enquadrado na categoria 
“Transtorno Invasivo do Desenvolvimento”, com as características: anormali-
dades qualitativas na interação social recíproca e nos padrões de comunica-
ção, por repertório de interesses e atividades restritas, repetitivas e estereoti-
padas. Tais anormalidades qualitativas em quaisquer situações se caracterizam 
por prejuízos severos e incapacitantes, em diversas áreas do desenvolvimento 
humano, podendo existir variação de acometimento.

Conforme afirma Orrú (2011), o diagnóstico do autista não é simples. Pa-
ra que a investigação detalhada seja possível, os pais não devem apenas ouvir a 
opinião de um profissional, é necessário que a criança seja levada a uma equipe 
de médicos neurologistas e geneticistas para a realização de exames diversos. 
Assim, terão um diagnóstico mais preciso e descartar outras possibilidades de 
síndromes com características semelhantes.

De acordo com Orrú (2007), no Brasil, devem existir, estatisticamente, de 
65 mil a 195 mil autistas, em uma pesquisa baseada na proporção internacional, 
já que nenhum censo semelhante foi realizado. Santos (2007) relata outra pes-
quisa que aponta para um total de 235 mil autistas no país. No Brasil, a classi-
ficação oficial do autismo é realizada considerando os critérios da CID-10, em 
conjunto com os do DSM-IV. A expressão “Transtornos Invasivos do Desenvol-
vimento”, encontrada no DSM-IV, é representada por danos graves e agressivos 
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em várias áreas do desenvolvimento, nas quais se percebe prejuízos nas habili-
dades da interação social e comunicação (APA, 1995).

Embora estudados há algum tempo, o autismo e suas hipóteses desenca-
deadoras e as questões sobre os possíveis causadores do autismo são muito po-
lêmicos. Isso porque é um conjunto, desde causas psicológicas, disfunções cere-
brais e alterações de neurotransmissores e fatores ambientais como definidores 
da doença, até os de natureza genética, sendo esta última, levantada e analisada 
mais recentemente por diversos cientistas. Mesmo os estudos sobre o autismo 
tendo se iniciado na década de 40 e a ciência percorrido longo caminho para a 
compreensão do autismo, muito se falta para conclusões mais concretas serem 
firmadas (MELLO, 2007).

Perante um quadro permeado por incertezas, a educação se vê diante de 
um grande desafio: incluir a criança autista no processo educacional, a fim de 
que todos os seus direitos sejam plenamente garantidos, conforme abordado no 
tópico a seguir. 

3. INCLUSÃO DO AUTISTA NO SISTEMA DE ENSINO

A inclusão do aluno com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) foi 
amplamente discutida no ano de 1994, na cidade de Salamanca, na Espanha. 
De acordo com Salete e Aranha (2003), o compromisso da Declaração firmada 
por toda a organização internacional foi para que as pessoas com NEE tivessem 
acesso às escolas comuns e estivessem interligadas numa pedagogia centraliza-
da na criança, capaz de atender às suas necessidades. Assim assevera a Decla-
ração de Salamanca (1994):

Os jovens, com necessidades educacionais especiais devem receber ajuda 
para fazer uma eficaz transição da escola para a vida adulta produtiva. As 
escolas devem ajudá-los a se tornarem economicamente ativos e prover- 
lhes as habilidades necessárias no dia-a-dia, oferecendo treinamento em 
habilidades que respondem as demandas sociais e de comunicação e às 
expectativas da vida adulta.

Isso significa que a escola não pode ser um mero depósito de alunos, mas, 
o ambiente deve ser um lugar de promoção de valores e atitudes, onde é dispo-
nibilizado ao aluno com NEE condições para que possa se posicionar ativamen-
te na sociedade na qual está inserido. Da mesma forma, a Constituição Federal 
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de 1988, também, assegura no artigo 208, inciso III, a garantia do Atendimen-
to Educacional Especializado (AEE) aos alunos com Necessidade Educacionais 
Especiais, preferencialmente, na rede regular de ensino. 

Para complementar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), Lei nº 9.394/1996, no artigo 5, estabelece que os sistemas de ensino de-
vem oferecer aos educadores, metodologias, técnicas e recursos específicos para 
determinadas deficiências, a fim de auxiliar os alunos em suas potencialidades 
no processo de aprendizagem.

Art. 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

Segundo Stainback e Stainback (1999), a educação é uma questão de di-
reitos humanos e os indivíduos com Necessidades Especiais devem fazer par-
te das escolas, que devem modificar seu funcionamento para incluir todos os 
alunos. Isso significa que a escola, além das adaptações estruturais do local de 
ensino, deve ter um olhar criterioso para as potencialidades e os desejos desse 
aluno, buscando a modernização dos métodos visando facilitar o processo de 
aprendizagem. De acordo com Mantoan (2013, p. 17): 

Há uma crescente constatação de que elas devem ter acesso á mesma esco-
la e na mesma sala de aula que qualquer outro aluno. As mudanças neces-
sárias para que isso ocorra com qualidade, além de garantirem as pessoas 
com deficiência seu direito a igualdade, talvez sejam uma contribuição pa-
ra a melhoria do ensino em geral.

Diante do exposto, pode-se ressaltar que a sala de aula não é um espaço li-
near, todo o aluno tem algo para ensinar ao outro. Assim, é importante que alu-
no com NEE esteja junto para aprender e compartilhar experiências com seus 
colegas de classe. Almeida (2007) afirma que o professor tem papel fundamen-
tal no processo de inclusão desses alunos na rede de ensino; pois o que vai de-
terminar, de fato, a aprendizagem é a relação de professor/aluno. O autor colo-
ca o professor como principal agente educativo e inclusivo:

Cabe o professor conhecer seu aluno de outras maneiras, buscando infor-
mações com a família e/ou por meio de parcerias, com centros de saúde 
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ou de apoio a educação inclusiva, reunindo profissionais de diversas áre-
as para estudos, palestras e seminários em conjunto nas escolas de acordo 
com realidade desta. (ALMEIDA, 2007, p. 152)

Filho (2010) afirma que a ausência da oferta de educação escolar, durante 
os primeiros anos de estudo do autismo, fez com que a família dos alunos pro-
porcionasse as primeiras iniciativas de escolarização, pois havia a tendência de 
se proteger a criança em relação a essas interferências, tanto nos espaços for-
mais de tratamento e educação, quanto nos espaços informais. Quando acon-
teciam as intervenções educacionais, essas ocorriam em ambientes artificiais, já 
que previam o controle e redução de estímulos e atendimento individualizado 
ou com outras pessoas que também apresentavam o mesmo transtorno.

Nesse sentido, o atual momento da inclusão escolar representa um gran-
de avanço no que diz respeito à inserção escolar do aluno com necessidades es-
peciais, em especial o aluno com TEA, como bem assevera Filho (2010, p. 12):

A partir desse breve histórico e de sua análise crítica, podemos dimensio-
nar a importância do momento atual da educação brasileira para as crian-
ças com autismo e suas famílias. A empreitada nacional, empreendida por 
pais e gestores no sentido de constituir sistemas de ensino inclusivos, vem 
retirando as crianças com autismo e suas famílias do isolamento social his-
tórico a que foram submetidas, enquanto segregadas em escolas especiais, 
tornando pauta das discussões da gestão educacional a responsabilidade e 
os desafios para a garantia do direito dessas pessoas à educação. 

Para que se tenha um processo inclusivo da criança com Transtorno do 
Espectro Autista é indispensável disponibilizar salas de apoio e professores es-
pecializados. Para tanto, o Ministério da Educação (2004) destaca que o aluno 
autista deve ser inserido, preferencialmente, em uma sala que tenha alunos, 
cuja a média de idade cronológica seja a mesma que a dele, e o desenvolvimen-
to deverá ser semelhante ao dele, aniquilando também quaisquer comporta-
mentos que comprometam a convivência dessa criança.

Desse modo é importante que o professor fique atento ao caderno do alu-
no com a Síndrome do Espectro Autista, pois, devido às suas dificuldades de 
memorização e organização, o educador necessita ter uma maior atenção no de-
correr das atividades. O ideal é que o aluno se sente na primeira certeira para 
não ter distrações (MANTOAN, 2013).

A Lei nº 12.4764 de 2012, a qual institui a Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, relata no artigo 2º 
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que é fundamental o incentivo, a formação e a capacitação de profissionais es-
pecializados no atendimento à pessoa com TEA e que é preciso o estímulo à 
pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos tendentes a 
dimensionar a magnitude e as características do problema relativo do transtor-
no no país. Já o artigo 3º garante o diagnóstico precoce por uma equipe multi-
disciplinar por fonoaudiólogos, psicopedagogos e neuropsicólogos. 

De acordo com Orrú (2011), não é uma tarefa fácil fechar o diagnósti-
co de autismo por não haver traços na aparência da criança, por isso o pro-
fessor tem papel fundamental, é ele quem perceberá a diferença de comporta-
mento do aluno com a síndrome, sendo assim é necessário um vasto protoco-
lo de investigação. Geralmente os diagnósticos são fechados a partir dos três 
anos de vida, porque se torna claro a indiferença do autista aos estímulos exter-
nos, ao ser contrariado, por exemplo, alguns alunos com a síndrome podem se  
auto-agredir. 

Nessa perspectiva, em uma sala inclusiva, a relação de professor /aluno 
tem que ser clara e objetiva, facilitando a compreensão do autista acerca do te-
ma trabalhado.

Em geral, eles têm dificuldades com metáforas e ironias, por isso a neces-
sidade de ser claro e objetivo no processo de comunicação. Para a maioria 
dos autistas, tudo tem um sentindo lateral, e essa é uma das causas que fa-
zem com que os sentimentos e as coisas abstratas, em geral, sejam para eles 
tão difíceis de lidar. (ORRÚ, 2011 p. 35)

 
Após situar o tema da inclusão no contexto educacional, o próximo tópico 

analisará o Método TEACCH como um instrumento de trabalho no processo de 
aprendizagem do aluno com Transtorno do Espectro Autista.

4. O MÉTODO TEACCH

O Tratamento e Educação para Autista e Crianças com Déficits (TEACCH),  
segundo Orrù (2011), surgiu em 1966 na Escola de Medicina da Universidade 
da Carolina do Norte. Seus princípios baseavam na teoria comportamental, ou 
seja, na observação do comportamento das crianças autistas em distintas situ-
ações e a partir de vários estímulos. O ambiente era manipulado pelo profes-
sor de forma que os comportamentos inadequados fossem reduzidos. Para que 
houvesse êxito no processo de aprendizagem, necessitava-se preparar ativida-
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des visuais e audiocinestésicas para produzir comunicação. Hoje, o método ain-
da é usado da mesma maneira.

O método TEACCH utiliza estímulos visuais e audiocinestésico-visuais 
para produzir comunicação. As atividades são programadas individu-
almente e mediadas por um profissional. Nas salas de aulas, em geral, 
costumam estar um máximo de cinco alunos com a síndrome. (ORRÚ, 
2011, p. 51)

Segundo Mara (2015), o Método TEACCH tem como principal objetivo 
ensinar habilidades para a vida adulta, segundo princípios necessários para es-
truturação. Uma das principais características está representada na individua-
lidade na programação do currículo, e a contribuição do método está ligada ao 
controle do comportamento e o estímulo ao desenvolvimento da atenção.

A autora sugere algumas atividades que podem ser trabalhadas com a 
criança autista, dentre elas está a que utiliza figuras e fotografias, a qual usa 
ações reais (por exemplo, beber no copo) e, então, o abstrato (por exemplo, fin-
gir que está bebendo no copo). Assim, pode-se usar a figura de um copo para 
expressar a necessidade de beber. Depois que se aprende essa etapa, pode-se 
acrescentar mais figuras. O uso de objetos concretos se torna essencial (exem-
plo: mostrar os sapatos para a criança para dizer que logo sairá).

O método busca mais que um passo a passo, ele conduz o aluno com a 
síndrome a realizar atividades direcionadas pelo professor, até o momento que 
ele se mostre capaz de executá-las sozinho. A síndrome não impede que o alu-
no tenha a capacidade de pensar e compreender, porém, ele necessita de ajuda. 
Para que a sua aprendizagem se faça de forma individualizada, as rotinas serão 
desenvolvidas por meio de imagens as quais substituem na comunicação, a ine-
xistência da linguagem, conduzindo a criança a comportamentos cada vez mais 
satisfatórios (ORRÚ, 2011).

A autora, também, afirma que o método contribui para uma rotina diária 
e previsível que não oferece margem para erros e insegurança para a criança, 
sendo a avaliação realizada conforme o nível desenvolvimento cognitivo. O su-
cesso escolar do aluno vai depender da forma que em o professor irá conduzir 
a criança, é importante que esteja claro tanto o processo utilizado pelo Método 
TEACCH, como a avaliação.

Segundo Silveira (2018), as crianças autistas têm dificuldades na compre-
ensão de linguagem abstrata e inabilidade para lidar com sequência de grande 
complexidade. Portanto, deve-se evitar o uso de metáforas. Por isso, é impor-
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tante que o professor seja preciso e claro em suas explicações, não propiciando 
margem para confusões:

O método procura principalmente, enfocar a comunicação receptiva do 
aluno, crendo que ela se antepõe a linguagem expressiva. Os princípios do 
TEACCH também enfocam que é muito difícil e mesmo improvável que 
um autista construa a generalização do que aprendeu e a realização de 
analogias, por isso estrutura totalmente o ambiente com os símbolos e di-
reciona suas atividades. (ORRÚ, 2011 p. 52)

A grande maioria dos alunos com TEA tem dificuldade de organização, 
sendo essencial que o ambiente ofereça para a criança dicas e referências, ou se-
ja, pistas visuais, auxiliando-o a entender o local que está inserido, exilando a 
distrações que possam atrapalhar o processo de aprendizagem durante a au-
la. Ferreira (2016) afirma que, além de um ambiente facilitador, é interessante 
que as atividades sejam estruturadas a partir do aproveitamento de materiais 
de uso comum, como: jogos, sucatas e objetos do dia a dia. As adequações cur-
riculares são relevantes, pois o livro didático poderá, por meio das transforma-
ções, se tornar um jogo com apoio visual que facilite a compreensão de regras. É 
notável o baixo custo do Programa TEACCH, devido às tarefas que podem ser 
confeccionadas com recursos cotidianos.

De acordo com Mello (2007), o Método TEACCH faz uma avaliação cha-
mada Perfil Psicoeducacional Revisado, PEP-R, a qual leva em consideração os 
pontos fortes de cada criança e suas maiores dificuldades, proporcionando um 
atendimento individualizado. Durante o processo de implementação do pro-
grama podem surgir algumas críticas, como a suposta robotização dos alunos, 
isto é, o aluno não ter liberdade de expressão, sendo mecanizados, não criando 
no educando o gosto de saber e nem a curiosidade do aprender. No entanto, fo-
ram verificados os resultados que concluíram que o método é considerado efi-
caz no processo de aprendizagem.

5. ASPECTOS DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO TEACCH NO PROCESSO 
DE ENSINO

Como todo método, o Método TEACCH não é unanimidade em sua acei-
tação, o que torna necessário verificar os aspectos positivos e negativos de sua 
utilização no processo de mudanças de comportamento da criança autista, co-
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mo forma de trazer maior segurança e clareza na opção de seu uso. Conforme 
visto nos tópicos anteriores, a família tem papel fundamental no trabalho edu-
cacional, seu apoio sempre contribuirá para uma educação de qualidade. As-
sim, a opinião dos responsáveis pelos alunos sobre o Método TEACCH irá de-
signar os erros e acertos do programa pois, na convivência diária os pais pode-
rão identificar quais foram as principais mudanças ocorridas após o início do 
tratamento, conforme Ferreira (2016, p. 59) quando mostra o relato de uma mãe 
sobre uso do Método TEACCH:

O Vinícius, meu filho, é autista, e quando foi para ele entrar na escola re-
gular eu sofri muito, eu pensava que a inclusão social era só no papel e foi 
muito difícil a caminhada, mas está dando certo. Esse ano, principalmen-
te, o Vinícius deslanchou, ele está no método TEACCH, está aprendendo 
bem e em casa a gente tenta seguir o método. Ele melhorou muito, o Viní-
cius já mantém diálogo com as outras crianças, ele consegue, qualquer as-
sunto que a gente falar com ele, consegue continuar o assunto, e a escola, 
juntamente com as professoras em casa está fazendo meu filho evoluir. Ele 
está podendo crescer junto com as outras crianças, né amor, mãe ama de-
mais esse filho.

Embora essa seja uma educação especial, deve-se recorrer ao que Freire 
(2003) defende, que é uma educação dialógica problematizante e participante. 
Na visão dele, o ensino totalmente tradicional não contribui para o processo de 
transformação do aluno em cidadão ativo e autônomo na sociedade em que es-
tá inserido.

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memo-
rização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os trans-
forma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. 
Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto 
melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto 
melhores educandos serão. (FREIRE, 1987, p. 33)

Deste modo, compreende que as principais desaprovações do Método 
TEACCH estejam relacionadas ao seu ensino rotineiro e à manipulação do pro-
fessor, no qual toda e qualquer situação apresentada deve ser estruturada de 
acordo com material disponível, com sequência e tempo de duração prees-
tabelecidos. No entanto, isso não contraria o principal objetivo da educação, 
que é priorizar as inúmeras formas de aprendizagem, com as quais cada alu-
no aprende de forma diferente, por meio de atividades que promovam auto-
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nomia e independência porque esse modelo pode se adaptar às necessidades 
específicas de cada criança, bem como a diferentes níveis de funcionamento. 
(ORRÚ, 2011).

O método na prática pode sofrer algumas distorções, por exemplo, a “ro-
botização dos alunos”, que ocorre devido ao mau uso da técnica, como afirma 
Mara (2015):

O que infelizmente ainda se vê em instituições e escolas que supostamente 
usam o TEACCH é o aluno executando as mesmas atividades por tempo 
indeterminado, sentado em uma mesa de trabalho o tempo todo, sem va-
riar de conteúdo, sem mudar a ordem de apresentação, sem introduzir o 
conceito ensinado em outras tarefa, etc. Esta prática ajudou a proliferar a 
falsa ideia de que o TEACCH “mecaniza” ou “robotiza” os alunos.

Ao contrário do que alguns podem pensar, “o TEACCH não visa eliminar 
o padrão autístico, mas aproveitar o que o autismo provoca na pessoa” (MARA, 
2015). Morais (2012, p. 88) concorda com os benefícios do método e aponta sete 
características positivas dele:

1. Uma melhoria de adaptação, através do desenvolvimento de compe-
tências e da adaptação do meio as limitações dos indivíduos;

2. Uma avaliação e intervenção individualizadas, mediante a elaboração 
de um programa de intervenção personalizado;

3. A estruturação do ensino, nomeadamente das atividades dos espaços 
e das tarefas

4. Uma aposta nas Competências emergentes, identificadas na avaliação;
5. A abordagem terapêutica de natureza cognitivo- comportamental e as 

estratégias de intervenção assentam na idéia de que um comportamento inade-
quado pode ressaltar de um déficit ou compromisso subjacente ao nível da per-
cepção ou compreensão;

6. O apelo ao técnico generalista a fim de treinar os profissionais enquan-
to generalistas trabalhando melhor com a criança e a família;

7. O apelo a colaboração parental, momento em que os pais trabalham 
com os profissionais numa relação de estrutura colaboração, mas permanecen-
do em casa. Entretanto o trabalho é iniciado em uma estrutura de intervenção.

Ainda, segundo Morais (2012), o Método TEACCH tem como base prin-
cipal o amparo às crianças com autismo, proporcionando-lhes melhores con-
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dições de vida e um estilo autônomo de viver. Intenta, também, centrar-se em 
pontos fortes que se encontram com frequência nos indivíduos com perturba-
ção do espectro autista, como: o processamento visual, memorização de rotinas 
funcionais e interesses espaciais. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema da inclusão escolar deve ser destaque não só nas produções cien-
tíficas, mas na realidade dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais, 
pois assim, garante-se o estabelecido na Constituição Federal e na Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional. Dessa forma, a escola deve extinguir todo 
tipo de desigualdade e se adaptar às características dos alunos, para que se tor-
ne verdadeiramente inclusiva. 

O Transtorno do Espectro Autista, foco desta pesquisa, é mais uma das 
diversidades que coordenadores e professores irão se deparar dentro de sala de 
aula. No entanto, merece atenção especial, uma vez que crianças com o mesmo 
diagnóstico podem responder de maneiras distintas para a mesma atividade 
pedagógica, o que traz mais desafios para a instituição de ensino.

Ficou constatado nesta pesquisa, que o Método TEACCH representa um 
grande avanço no atendimento ao aluno com TEA, já que seu objetivo principal 
está na busca por mudança de comportamentos, por meio de estímulos em um 
ambiente controlado pelo professor. Ele mostra-se eficaz no processo de apren-
dizagem do aluno autista, pois não foca nas dificuldades dele, mas em suas pos-
sibilidades e, a partir desses pontos, elabora um programa individualizado. As-
sim, o professor é livre para adaptar as ideias gerais que lhe serão oferecidas ao 
espaço de sala de aula e aos recursos disponíveis, a fim de respeitar as caracte-
rísticas próprias de alunos. Logo, constatou-se que os benefícios do método su-
peram os pontos negativos.

O papel da família também ganhou destaque nesse estudo, uma vez que 
ficou comprovado que a tríade escola-família-aluno serve como base para sus-
tentar as práticas pedagógicas, sobretudo as inclusivas. Desenvolver um diálo-
go fortalecido com os pais auxiliará a escola a compreender o aluno e a sua for-
ma de aprendizagem. Todo tipo de informação é imprescindível para um diag-
nóstico eficaz. O diálogo com os pais garante uma ação mais direcionada, que 
estimula o aluno a manter-se focado em sala e a aprender o conteúdo teórico 
com mais facilidade.
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Os resultados aqui apresentados não significam que o tema tenha sido 
exaurido em sua totalidade, pelo contrário, aponta-se que outros estudos de-
vem ser sequenciados nesta linha de pensamento, a fim de que os aprofun-
damentos sejam alcançados, principalmente com pesquisas de campo que de-
monstrem a possibilidade de melhoria no atendimento ao aluno com TEA. Tra-
balhar com o autismo na educação infantil pode ser desafiador, no entanto, o 
conhecimento permite criar técnicas e estratégias que promovam um ensino 
saudável para o aluno, com respeito e inclusão.
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