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CAPÍTULO 1 
 

A PSICANÁLISE JUNTO À TRANSFERÊNCIA E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES AO PROCESSO EDUCATIVO NA 

ÓTICA DO PSICOPEDAGOGO 

 

Lucineide Maria de Jesus Santos1  

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de aprendizagem exerce transformações 

no contexto de que está inserido nesse cenário, como: 

família, escola, comunidade, mesmo que não sejam 

imediatas, mas tornam o indivíduo diferente de seu estado 

inicial. É principalmente na Escola que os processos são 

organizados e sistematizados no intuito de intensificar essa 

interação, otimizando o processo ensino-aprendizagem, 

onde Família e Escola são indispensáveis. 

As experiências devem ser prazerosas, fortalecendo 

esse laço em prol da construção de crianças mais seguras e 

de professores estimulados e comprometidos na construção 

e transformação do contexto em que estão inseridos. 

Para facilitar esse entendimento do processo, os pais 

precisam de orientação e confirmação do valor do lar como 

                                                           
1 Mestrado em Ciências da Educação 2019, Especialista em Docência 

do Ensino Superior, Especialização em Psicopedagogia 2004, 

Especialização em Psicanálise Aplicada à Educação e Saúde 2013, 

Especialização Coordenação, Gestão e Supervisão Escolar 2018, 

Graduação Pedagogia 2003 e Bacharela em Serviço social 2012. 
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alicerce da educação. E de sua importância na relação 

família x escola, como duas instituições inseparáveis para o 

processo ensino-aprendizagem dos alunos.  

Tendo em vista que, as dificuldades de 

aprendizagem de uma criança originam-se de vários 

aspectos, podendo estar relacionadas com: as condições 

sociais da família, situações difíceis enfrentadas pela 

escola. Verifica-se que a colaboração permanente ou 

parcialmente dos pais pode desencadear resultados 

diferenciados, tendo complemento nas transferências 

realizadas pelos professores.  

O que gerou esta investigação foi às experiências 

vivenciadas no ambiente escolar, a observação da evasão e 

dos resultados de alunos cujos pais estavam ausentes na 

vida escolar dos filhos e visa proporcionar embasamento 

para ações que valorizem a participação da família no 

processo educativo, estimule a participação da família no 

cotidiano escolar, bem como auxiliar no processo de 

observação da transferência professor-aluno. 

Essa angustia é percebida quando a evasão e o 

fracasso escolar vêm acontecendo, sendo motivo de 

discussão entre os membros da comunidade escolar. São 

muitas as inquietações de professores, coordenadores 

pedagógicos e gestores; de como atrair os alunos em sala de 

aula, não apenas na matrícula, mas na permanência e 

sucesso na aprendizagem. É um desafio para o professor e a 

comunidade escolar quando não se tem o empenho da 

família na escola. 
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Conquistar o aluno em sala de aula tornou-se um 

verdadeiro desafio para o ensino atual, tanto nas instituições 

de âmbito público como privado e merece uma séria 

reflexão, não só dos membros da comunidade escolar e 

extraescolar, do professor motivador, mas também dos 

representantes das políticas públicas da educação. 

O interesse pelo assunto abordado neste trabalho 

está ligado na busca por resultados satisfatórios no processo 

ensino-aprendizagem, tendo como resultado um olhar para 

uma sociedade com alunos seguros e com boas relações 

familiares.  

Nesse sentido, busca atingir o objetivo principal de 

entender na visão do psicopedagogo sobre a psicanálise no 

processo educativo.  

 

1. O CONTEXTO DA PSICANALISE 

 

A educação envolve em seu contexto, várias 

ciências, para dar embasamento ao que esta pesquisa se 

propõe, não poderia ser deixado de destacar as 

contribuições de Sigmund Schlomo Freud (1856-1939), um 

neurologista, que se tornou especialista em doenças 

nervosas e criou uma nova teoria, como destaca o Canal 

Ciência (2011, p.1): 

 

A teoria estabelecia que as pessoas que 

ficavam com a mente doente eram aquelas 

que não colocavam seus sentimentos para 

fora. Esse tipo de pessoa tinha a capacidade 

de fechar de tal maneira os sentimentos 

dentro de sua mente, que, após algum 

tempo, esquecia-se da própria existência.  
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Ainda sobre a importância de Freud, Mariotto 

(2017, p. 37) destaca sua contribuição para a educação, 

onde para ele, “educar é transferir um legado de pai para 

filho”. Sob essa ótica é possível supor que a relação 

pedagógica está implícita na relação humana. E que o 

processo educativo sofre muito mais influência pelos laços 

do que pelo conhecimento repassado. 

E esse enlaçamento norteia a essência desse 

trabalho, pois esse processo nos faz entender a importância 

de refletir que o saber fazer se destaca em relação ao apenas 

saber ser. Surgindo ai as contribuições das transferências 

nos processos de ensino-aprendizagem para complementar 

essa reflexão. 

A relevância da obra Dinâmica da Transferência, de 

autoria de Freud (1912), bem como o conceito de 

transferência é destacada por Mariotto (2017, p.38): 

 

[...] reedições dos impulsos e fantasias 

despertadas e tornadas conscientes durante 

o desenvolvimento da análise e que trazem 

como singularidade a substituição de uma 

pessoa anterior pela pessoa do médico. 

 

Os processos de transferência estão ligadas as 

práticas da psicanalise. De acordo com Cobra (2003, p. 1), 

no pensamento de Josef Breuer sobre a Psicanálise é dito 

que: 

 

É ao mesmo tempo um modo particular de 

tratamento do desequilíbrio mental e uma 

teoria psicológica que se ocupa dos 

processos mentais inconscientes; uma 

teoria da estrutura e funcionamento da 
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mente humana e um método de análise dos 

motivos do comportamento; uma doutrina 

filosófica e um método terapêutico de 

doenças de natureza psicológica 

supostamente sem motivação orgânica. 

 

Assim sendo, o termo psicanálise refere-se a um 

método de investigação, que consiste essencialmente em 

evidenciar o significado inconsciente das palavras, das 

ações, das produções imaginárias (sonhos, fantasias, 

delírios) de um sujeito. 

E partindo dos conceitos destacados, entende-se a 

importância de saber de sua existência para respaldar o 

impacto da ausência dos pais na vida escolar de suas 

crianças. 

Conhecer as técnicas psicanalíticas é de uma 

necessidade fundamental na formação acadêmica e pessoal 

para a contribuição da atuação do profissional na educação. 

E que pode ser inserida, no contexto de sala de aula, através 

de formações continuadas mediadas por profissionais 

especialistas na área. 

Barbosa e Lima (2017, p.372) em seu trabalho 

destacam que “a educação tem partido à procura de um 

ideal ao qual o sujeito possa se enquadrar”. O que 

possibilita a retirada da educação do campo de práticas 

onde a subjetividade seja também um ponto a ser tocado, 

destinando aos profissionais da educação o exercício de 

uma prática cunhada em um ideal pedagógico sob a lógica 

do racional.  
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1.1 O encontro da psicanálise com a educação 

 

Como vimos nos conceitos, a psicanálise trabalha 

com os fatores subjetivos que acabam refletindo nas ações 

do cotidiano. 

Quando trazemos isso para o contexto da educação 

podemos contextualizar com a fala de Barbosa e Lima 

(2017, p.372), respaldada no Referencial Curricular 

Nacional para a Educação infantil, que traz: 

 

Assim, a imitação, o brincar, a linguagem e 

a apropriação da imagem corporal, devem 

garantir à crianças determinadas 

“aprendizagens”, tais como: a satisfação de 

suas necessidades, a familiarização com a 

imagem do próprio corpo, o interesse pelo 

cuidado com o próprio corpo e o 

relacionamento com as outras crianças e 

com os seus professores, demonstrando 

suas necessidades e interesses. Quando o 

referencial toca em pontos que poderiam 

ser relacionados à constituição do sujeito – 

expressão da sexualidade, construção de 

vínculos e processos de fusão e 

diferenciação – o documento trata-os como 

temas necessários para garantir a identidade 

e a autonomia da criança.  

 

Partindo dessa ótica percebe-se que nas ações 

destacadas na citação, como brincar, imitar também 

envolve os processos de aprendizado em família. Tendo em 

vista que irão refletir o que conseguem absorver em seus 

lares e com as vivências e trocas explícitas e até mesmo as 

implícitas. Segundo Kupfer (2001, p. 97) 
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Na análise, há, é claro, certa metodologia, 

uma teoria da técnica. Mas ela constitui, na 

verdade, um conjunto de condições para a 

emergência de manifestações do 

inconsciente. Há uma espécie de montagem 

propiciadora; no entanto, caso se pense de 

modo mais amplo, o psicanalista não tem 

controle sobre os efeitos que produz. Ele 

pode saber por quais caminhos o sujeito em 

análise acabará finalmente por enveredar 

(KUPFER, 2001, p.97). 

 

Em razão do que nos disse Kupfer, é justamente, o 

que pode acontecer com um educador que se baseando em 

ideias psicanalíticas poderá vir a renunciar uma tarefa 

excessivamente programada, instituída, com um controle 

obsessivo de rigor. Esse educador pode aprender a 

organizar seu conhecimento, mas não tem controle sobre os 

efeitos que produz sobre seus alunos. Fica sabendo que 

pode ter noção, através de uma prova, por exemplo, daquilo 

que está sendo assimilado, naquele instante, pelo aluno. 

Mas não conhece as muitas repercussões inconscientes de 

sua presença e de seus ensinamentos.  

Com esse respaldo, é possível perceber a 

contribuição da Psicanálise para a preparação do educador 

para melhor aplicar seus conhecimentos pedagógicos de 

modo que o leve a compreender sua metodologia, ou seja, 

sua prática educativa.  

É um saber que pode gerar, naturalmente, 

possibilidades subjetivas de que variará para cada educador, 

uma posição, uma filosofia de trabalho. E contribuir na 

igualdade de condições com interações com outras 
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disciplinas, como a Antropologia, ou a Filosofia, para 

formação de seu pensamento.  

A aplicação das teorias defendidas até então 

relacionadas ao campo das práticas educativas e de ensino, 

que para Mosconi (1986, p.77) "porque apenas os 

conhecimentos em psicanálise da educação poderão 

fornecer às práticas educativas e aos professores as 

informações que permitirão constituir, neste domínio, um 

saber prático”. 

A relação entre a psicanálise e a educação não é 

nova, Mauco (1968, p. 127) já destaca que um dos maiores 

contributos da Psicanálise para a compreensão do ato 

educativo e da relação professor-aluno decorrente da 

"descoberta" do inconsciente e dos aspectos inconscientes 

que nele estão presentes.  

Como já vimos, aquilo que o professor é afetivo e 

relacionalmente está impregnado pelos aspectos 

inconscientes da sua personalidade. Nas palavras de Mauco 

(1968, p. 127): 

 

A relação professor-aluno vai depender em 

larga medida do que o professor é 

inconscientemente. Do seu grau de 

maturidade afetiva, das suas reações ao 

comportamento inconsciente da criança, vai 

resultar a natureza do seu diálogo. Por isso, 

o diálogo educador - criança é um diálogo a 

4 vozes (consciente e inconsciente). Não se 

trata (...) de dar à criança palavras, ordens 

ou saber, mas uma relação positiva que lhe 

facilite a aceitação do casal dos pais na 

relação triangular do Édipo e o 

reconhecimento da sua personalidade na 

cadeia das gerações.  
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1.2.O diálogo entre a psicanálise e a educação 

 

Freud relacionava a educação ao recalcamento 

social das pulsões, considerando este como um dos fatores 

desencadeantes das neuroses. No entanto, esta contribui 

para o controle do princípio do prazer, desta forma 

adaptando a criança à realidade e à sublimação. Adaptação 

que se dá através da figura que o professor lhe representa, 

determinando, assim, a maneira como acontecerá o 

aprendizado e seu desenvolvimento. 

A interface psicanálise e educação foi inaugurada 

pelo próprio Freud e alguns colaboradores, como Ferenczi, 

Pfister, Bovet e Zulliger (CEREZER, 2005). Em 1925, 

Freud (1996, p. 307) escreve, em seu “Prefácio a 

Juventude Desorientada, de Aichhorn”, que: 

 

Uma vez a psicanálise tendo demonstrado 

como a criança sobrevive no adulto e no 

doente, “não é de se admirar (...) que tenha 

surgido a expectativa de que o interesse 

psicanalítico nas crianças beneficiaria o 

trabalho da educação, cujo objetivo é 

orientar e assistir as crianças em seu 

caminho para diante e protegê-las de se 

extraviarem” 

 

Mannoni (1988, p. 27-28), em sua pesquisa 

denominada de “Educação Impossível”, afirma que “a 

instituição escolar e a instituição médica procuraram 

realizar, a partir de 1880, uma ‘missão civilizadora’”. 

Assim, o que fora acima postulado em relação à função da 

escola na sociedade passa a ter, segundo a autora 
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supracitada, uma força extra, parecendo ser possível 

apontar que a escola dispensará à população ‘regras de 

vida’ – normas, nortes obrigatórios, autoritariamente 

dispensados. 

De acordo com Lajonquière (1999), podemos 

entender que uma posição adequada em relação ao ideal 

seria aquela em que se pudesse aceitar a limitação de cada 

sujeito. Na descrição de Laplanche e Pontalis (2004, p. 

222), seria a expressão utilizada por Freud, “em sua 

segunda teoria do aparelho psíquico, instância da 

personalidade resultante da convergência do narcisismo 

(idealização do ego) e das identificações com os pais, com 

os seus substitutos e com os ideais coletivos”. Enquanto 

instância diferenciada, o ideal do ego constitui um modelo a 

que o sujeito procura se conformar.  

Na relação professor-aluno, dentro da perspectiva 

psicanalítica, a transferência positiva contribui para facilitar 

o aprendizado e se obter melhores desempenhos, isso quer 

dizer que a importância desse aprendizado não está voltada 

para os conteúdos propriamente ditos e sim na maneira 

como esse é passado. A partir de um pensamento de Lacan, 

sabe-se que o sujeito não se identifica somente com o 

indivíduo, mas também com a história e nas estruturas 

sociais.  

O ideal do eu é a instância que inicialmente fora 

descrita por Freud como superou, que aponta para onde o 

sujeito deve chegar um ponto de plenitude e de uma 

possível perfeição. Tal instância, necessária à constituição 

da subjetividade, oferece ao sujeito a possibilidade de ter 

metas sociais e nortes na vida.  
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Em 2010, ao retornar ao tema da educação atual 

embasada por um discurso (psico) pedagógico hegemônico, 

Lajonquière (2010, p. 147), atestou, ainda, que “por 

séculos, os adultos tanto intuíram quanto refletiram, mais 

ou menos filosoficamente, que deviam educar visando à 

transformação de um real infantil num modo ideal de 

existência adulta”. Porém, Itard e os outros médicos-

pedagogos do século XIX – em destaque Schreber – passam 

a inverter decididamente a direção da educação. Com 

efeito, entende considerar plausível e desejável a empresa 

de se tornar real um ideal de natureza suposta.  

Para a instituição escolar, o homem é, 

cognitivamente falando, inacabado, podendo alcançar seu 

pleno desenvolvimento. Para tanto, necessita de orientação, 

instrução, estimulação e reforço positivo. Para a 

psicanálise, por outro lado, além dessas questões, o sujeito 

se constitui psiquicamente na infância e essa constituição 

tem uma contribuição essencial da sexualidade infantil. 

Necessita, posteriormente, que o acolham e o limitem. 

Ao pensarmos nas inibições do aluno em sala de 

aula, em suas dificuldades para estudar, e em outras 

situações adversas enfrentadas no ambiente escolar, 

buscamos respostas na psicanálise, descrita por Freud como 

uma terapia capaz de libertar “alguém de seus sintomas, 

inibições e anormalidades de caráter neurótico” (FREUD, 

1996, p. 231). 

Sobre a aproximação entre a psicanálise e a escola, 

o próprio Freud nos faz lembrar que educar, curar e 

governar são profissões impossíveis. Diante disso, pode-se 

questionar sobre como a educação e a psicanálise podem 
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conviver, eficientemente, em um mesmo ambiente. Alguns 

psicanalistas adotam um modelo convencionado a ser 

chamado por Psicanálise Aplicada que, segundo Mattos 

(2003, p. 19), é a imersão da psicanálise pura nas 

instituições ou ainda “é a aplicação da psicanálise a certos 

campos sociais, os campos do mal-estar na civilização onde 

os fundamentos da psicanálise estão aplicados”. 

A educação, entendida como transmissão de valores, 

regulamentos e ordens, assume um papel essencial na vida 

da sociedade. Freud (1996, p. 147) afirma que a tarefa 

primordial da educação está pautada no fato de que “a 

criança deve aprender a controlar seus instintos”; isso 

porque “é impossível conceder-lhe liberdade de pôr em 

prática todos os seus impulsos sem restrição”.  

Pensar em educação, como diria Lajonquière (2010, 

p. 25), é pensar em “como fazer para vivermos todos juntos 

sem nos matar uns aos outros”. 

 

1.3. A psicanálise e os vínculos familiares 

 

A psicanálise é um método de tratamento para 

perturbações ou distúrbios nervosos ou psíquicos, ou seja, 

provenientes da psique; bastante diferente da hipnose ou do 

método catártico. O método psicanalítico de Sigmund 

Freud consistia em estabelecer relações entre tudo àquilo 

que o paciente lhe mostrava, desde conversas, comentários 

feitos por ele, até os mais diversos sinais dados do 

inconsciente. 

Na psicanálise vincular ela alude alguma forma de 

ligação, sendo que o vínculo significa uma união com as 
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características de uma ligação de forma duradoura, sendo o 

vínculo uma estrutura emocional, conjugal, familiar ou 

escolar, e que estes vínculos podem afetar na transferência: 

positiva ou negativa. Conhecer as técnicas psicanalíticas é 

de uma necessidade fundamental para a formação 

acadêmica e pessoal para a contribuição da atuação do 

profissional na psicanálise. 

Outro operador da psicanálise que merece atenção 

em nosso estudo é o vínculo. Uma das principais 

descobertas de Freud e que revolucionou o ideário 

pedagógico foi a questão da afetividade e a importância das 

relações intra e interpessoais. 

De acordo com o dicionário Aurélio, vínculo é “tudo 

que ata, liga ou aperta”. E vincular refere-se a: “ligar(-se) 

ou prender(-se)”. Ou seja, o vínculo é a ligação entre as 

partes que estão unidas. Ele se estabelece entre o indivíduo 

e seus semelhantes, seja a criança e a mãe, o pai e o filho, o 

esposo e a esposa, entre os indivíduos e as massas.  É ainda 

a estrutura relacional e emocional entre duas ou mais 

pessoas, ou entre duas ou mais partes separadas de uma 

mesma pessoa. 

A Psicanálise Vincular significa dizer que um ser 

está ligado a outro por um tempo duradouro, Vínculo ainda 

nos diz que é a união de um indivíduo a outro ou a um 

grupo, ou esse grupo a outro, em uma hierarquia de 

geração, sendo o que representa a noção de pertencimento, 

ou seja, a psicanálise vincular ela enfatiza a transmissão 

psíquica transgeracional, as subjetividades individuais a dos 

vínculos; o vínculo mãe-filha em um relato de conflito no 
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meio familiar pode gerar sintomas na criança, percebido 

então na psicoterapia psicanalítica vincular. 

A transferência surgiu em 1895 e foi sofrendo 

maturação através de estudos de Freud e outros estudiosos 

contemporâneos como Lacan, Jung e outros, passando por 

vários momentos e tendo concepções diferentes de acordo 

com seu grau de maturação.  

Para entender a transferência na relação professor-

aluno, exemplificamos o relacionamento médico-paciente, 

relatados nos trabalhos realizados por Freud, sempre 

existem grandes ênfases em relação à importância de 

atentar para o relacionamento médico-paciente na 

perspectiva psicanalítica e, sendo ainda com o fundamento 

não mais na hipnose que já era exigente de uma confiança 

muito grande do paciente para com o médico. 

De acordo com Fulgêncio (2007) o paciente tem que 

se colocar nas mãos do psicoterapeuta, tendo uma relação 

de confiança e respeito que, além de facilitar as descobertas 

do inconsciente, dará valor e importância às palavras do 

psicanalista. Chegando, assim, ao conceito de transferência, 

com base no tratamento analítico. 

Com relação ao vínculo familiar não significa que o 

indivíduo esteja ligado ou influenciado exclusivamente a 

mãe, mais sim: pela mãe, pai, irmão, bem como as outras 

pessoas que interage com este indivíduo, vínculo é o que se 

chama também de relação mais próximos onde pertença a 

uma cultura do indivíduo. 

O ambiente familiar é muito forte na vida da 

criança, é seu primeiro Vínculo até ir fazer parte de outros 

grupos que não apenas o familiar. A criança aprende muito 
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com o convívio familiar e que os valores adquiridos pela 

família terão reflexos na sociedade em todas as instâncias, 

mas em particular em seu segundo grupo que é a escola. 

Pereira (2008) destaca que: 

 

A Família é o primeiro e o mais marcante 

espaço de realização, desenvolvimento e 

consolidação da personalidade humana, 

onde o indivíduo se afirma como pessoa, o 

habitat natural de convivência solidária e 

desinteressada entre diferentes gerações, o 

veículo mais estável de transmissão e 

aprofundamento de princípios éticos, 

sociais, espirituais, cívicos e educacionais, 

o elo de ligação entre a consistência da 

tradição e as exigências da modernidade 

(PEREIRA, 2008, p.45). 

 

De acordo com Paschoal e Marta (2012, p. 235), as 

crianças e os jovens têm direitos subjetivos “à liberdade, à 

dignidade, à integridade física, psíquica e moral, à 

educação, à saúde, à proteção no trabalho, à assistência 

social, à cultura, ao lazer, à habitação, a um meio ambiente 

de qualidade e outros direitos individuais indisponíveis, 

sociais, difusos e coletivos”. Assim, as políticas públicas de 

inclusão sócio familiar precisam ser trabalhadas para que a 

família tenham acesso universal, garantindo assim o 

mínimo de direitos para essas crianças e jovens, não só com 

atendimentos de necessidades e interesses, mas como 

considera a normativa internacional, sendo os direitos 

humanos indivisíveis. 

A família, portanto, é a base para a formação da 

personalidade dessa criança, sendo um vínculo forte. Sobre 
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a estrutura familiar e social com suas relações é um fator 

relevante para suas reações emocionais da criança no seu 

comportamento para a vida. Vale destacar que a família é o 

reflexo para a formação do indivíduo na sociedade. Porém a 

família não é o único reflexo na vida de uma criança, mas 

também o meio em que a mesma esta inserida. Os vínculos 

familiares representam uma segurança afetiva e material 

sem a qual não se sabe viver. 

 

1.4 O olhar do psicopedagogo sobre a psicanálise junto à 

transferência e suas contribuições ao processo educativo  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9394/96), nos artigos 1º, 2º, 6º, 12º, apresenta as 

abrangências de desenvolvimento da educação, destacando 

a família, afirmando sua responsabilidade em matricular e 

levar o filho a frequentar a escola, como também as 

incumbências das escolas em criar processos de integração 

da sociedade, bem como informar sobre a execução de sua 

proposta pedagógica. 

A Lei de Diretrizes destaca também que a família 

está inserida neste contexto, quando afirma:  

 

Art. 1 - A educação abrange os processos 

que se desenvolve na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações civis e 

nas manifestações culturais;  

Art. 2 - A educação é dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nas ideias de solidariedade 

humana, tem por finalidade o plano 
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desenvolvido do educando, seu prepara 

para o exercício da sua cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (1996, p.7). 

 

No artigo 12 da LDB (9394/96), a comunidade tem 

sido chamada mais vezes a escola para ocupar espaço do 

que para participar. Se a comunidade não percebe uma 

abertura, torna-se mais difícil a sua comunicação com a 

escola e, consequentemente, a participação dos pais por 

receio torna-se mais inviável. Nessa articulação, o professor 

possui um papel de elo nesta importante tarefa, no sentido 

de colaborar com as atividades de articulação entre a escola 

e a família, isso porque, o mesmo lida diretamente com os 

alunos, possuindo mais proximidade com os pais das 

crianças, e a preparação dos professores para um trabalho 

com a família é uma necessidade do nosso tempo para 

trazer os pais como ativos aliados do processo educativo. 

A partir do momento em que a família percebe que a 

sua opinião passa a ser apreciada pela administração da 

escola, passa a acompanhar com mais importância os 

assuntos da escola, principalmente os que dizem respeito às 

aprendizagens dos seus filhos. Uma gestão democrática é o 

ponto de partida para uma participação mais recíproca da 

família com a escola. 

Vale destacar “que a formação das crianças não é 

função somente da escola ou das famílias, mas das duas 

instituições que, com apoio da sociedade, devem garantir o 

seu pleno desenvolvimento” (BENATO; SOARES, 2014, p. 

6). Desta maneira, as duas instituições precisam trabalhar 

em conjunto, procurando envolver a comunidade, ou seja, a 

comunidade com o ambiente escolar, além de envolver com 
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o poder público, para que os direitos das crianças e 

adolescentes sejam cumpridos e respeitados.  

Partindo das temáticas abordadas é possível 

entender a importância do psicopedagogo para facilitar o 

fortalecimento do vínculo da forma mais adequada. 

Primando pelo equilíbrio entre escola e família. 

 

CONCLUSÃO 

 

No ambiente escolar é possível identificar diversas 

situações problemas a serem trabalhadas, objetivando o 

bem comum e o aprendizado de todos os envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. Assim percebemos a 

importância do psicopedagogo como participante desse 

processo e atuando com seus conhecimentos na gestão dos 

conflitos no ambiente escolar, juntamente com toda a 

equipe pedagógica e de gestão. 

Este capítulo teve como objetivo destacar a 

importância de se levar em consideração a contribuição da 

psicanalise e da transferência e do vínculo para o 

desenvolvimento da criança em idade escolar. 

A inserção desse profissional nas escolas, tanto na 

rede pública como na privada, possibilita segurança na hora 

de conduzir as relações envolvidas no ambiente escolar, 

contribuindo para a inserção de crianças e adolescentes o 

que terá um reflexo na relação desses alunos e suas 

respectivas famílias. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo objetiva mostrar a parceria da escola 

para a melhoria das dificuldades de aprendizagem dos 

alunos da pré-escola, envolvendo professor e aluno nesse 

novo processo, mas de grande importância no ensino-

aprendizagem. De fato, vivemos em um mundo de 

mudanças, de convívio entre diferentes gerações. Portanto, 

propõe uma escola sem coerção, na qual o aluno é 
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convidado a experimentar ativamente, para reconstruir por 

si mesmo, aquilo que tem de aprender.  

A criança se insere, atualmente, no sistema 

educacional cada vez mais cedo. Muitas das mudanças 

referidas foram provocadas por uma maior participação 

feminina no mercado de trabalho, alterando a rotina de 

cuidados e a educação dos filhos. Esse fato é relacionado 

com a criação das creches. Nesse sentido, a creche estava 

sempre associada a um caráter assistencialista e se 

preocupava apenas com a alimentação, a higiene e a 

segurança física. 

Portanto, o modelo de Educação Infantil tem sido 

alterado à medida que a concepção de educação da criança 

de 0 a 6 anos atinge objetivos diferenciados, com propostas 

educacionais explícitas fundamentadas em teorias 

psicológicas do desenvolvimento infantil. Acriança nessa 

idade passa a ser vista como sujeito de educação, com 

necessidade de atendimento qualificado que vise o seu 

desenvolvimento integral sendo ela capaz de aprender. 

Nesse sentido a educação infantil se propõe em gera 

cidadãos mais cuidadosos responsáveis e comprometidos, 

capazes de contribuir para um mundo mais justo e pacifico, 

deve começar na primeira infância, uma vez que valores, 

atitudes, comportamentos e habilidades adquiridas nesse 

período podem ter impacto duradouro na vida. 

Toda criança tem direito que assegurar acesso a 

educação e ao cuidado infantil de qualidade para todas as 

crianças é uma pré-condição importante para a melhoria do 

desenvolvimento educacional. A primeira infância abrange 

o período em que as bases do desenvolvimento são lançadas 
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e deve ser percebida como o primeiro estágio de educação, 

o qual deve ser acessível assim como o ensino fundamental.  

Nas seções seguintes vai mostrar alguns problemas 

de aprendizagem no ensino infantil e como ele se estruturou 

no Brasil. 

 

1. A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

A partir do início do século XX, marcada pela visão 

assistencialista de trabalho beneficente para atender as 

classes mais pobres. Decorre desse fato a frequente 

vinculação das creches, voltadas para a faixa de 0 a 3 anos, 

as associações filantrópicas ou órgãos de assistência e bem-

estar social. De acordo com Corrêa (2001), já os jardins de 

infância e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos, apesar de 

frequentemente oferecidos por associações filantrópicas, 

faziam parte dos sistemas educacionais. 

Segundo Didonet (2001) enfatiza também o fato de 

que as creches eram historicamente atreladas à inserção das 

mulheres no mercado de trabalho. Inicialmente, as creches 

realizavam somente cuidados físicos e de higiene, já que 

era apenas um lugar para as crianças ficarem enquanto suas 

mães estavam no trabalho. Não havia um projeto educativo 

voltado para as suas necessidades de desenvolvimento. As 

mudanças na estrutura social, principalmente em relação às 

conquistas pelas mulheres de novos espaços sócias, fizeram 

com que as crianças fossem cada vez mais cedo para as 

creches. 
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Ainda segundo esse autor, as políticas de estado 

para a infância começaram a ser criadas na década de 40, a 

partir da mudança na concepção dessas crianças como 

sujeitos de educação, e pela superação da culpabilização 

das mães que não ficavam com seus filhos para poder 

trabalhar. 

O aluno pode desenvolver as dificuldades de 

aprendizagem em mecanismos distintos como na escrita, 

leitura, matemática ou outras matérias, estas dificuldades 

podem ocorrer em conjunto ou individualmente em níveis 

diferentes. Estas dificuldades podem ser ocasionadas por 

um fator ou por vários deles que podem envolver desde 

problemas neurológicos, como emocional, familiar, 

socioeconômico, cultural. (COSTA, 2012, p.15). 

Assim, as creches começaram a englobar projetos 

educacionais voltados para as crianças como pessoas em 

desenvolvimento a partir do momento em que não mais 

serviam apenas como assistência as classes mais pobres, 

mais sim como uma complementação a educação familiar. 

Por volta dos anos 70, houve uma expansão da 

oferta de vagas para crianças nessa faixa etária voltada 

principalmente para as camadas populares (BARRETO, 

2004). Com a constituição federal de 1988, marcada por um 

movimento da sociedade civil em favor desse atendimento 

e por discussões teóricas acerca do papel de projetos 

educacionais para essa faixa etária, a educação infantil 

passou a ser reconhecida como direito de todos e dever do 

estado e a ter a sua qualidade avaliada pelo poder público. 

Apesar dos grandes ganhos, porém, ainda se faz 

necessária uma constante mobilização para que a lei se 
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efetive na prática (CORRÊA, 2007). Dentro do contexto de 

uma sociedade que cada dia mais privilegia o cognitivo, as 

pré-escolas surgiram como uma preparação para o ensino 

fundamental, em oposição à creche como local de cuidados 

físicos e higiene. O desenvolvimento intelectual passou a 

ser valorizado mesmo nas crianças mais, porém numa 

perspectiva do vira-se, uma preparação para o futuro.  

Passaram a existir projetos educativos voltados para 

uma preparação para uma próxima etapa escolar, sem 

considerar as necessidades especificas dessa faixa etária em 

termos de desenvolvimento global. Didonet (2001) em 

1996, a Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB) trouxe 

uma nova concepção de educação infantil, diversa daquela 

de pré-escola. Nessa lei, a criança é vista como um sujeito 

integrado, total, constituído não mais apenas de cognição, 

mas também de afeto, expressão, movimento e linguagem. 

O objetivo da educação infantil, de acordo com essa 

lei, passa a ser o desenvolvimento da criança em todos os 

aspectos. Outro aspecto da LDB ressaltando por Corrêa 

(2007) como essencialmente importante para a educação 

brasileira é a incorporação da educação infantil como 

primeira etapa da educação básica, seguida dos ensinos 

fundamental e médio. Assim a educação infantil passa a 

fazer parte do sistema regular de ensino, garantido a sua 

normatização e fiscalização. 

Uma mudança mais recente na legislação 

concernente à educação infantil foi implantada pela lei 

11.114, de maio de 2005. A partir dessa lei, foi modificado 

o ano de entrada no ensino fundamental para os seis anos de 

idade, reduzindo a educação infantil para 0 a 5 anos, e 
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modificando o ensino fundamental de oito para nove anos 

de duração. Conforme aponta Corrêa (2007), essa alteração 

ainda tem encontrado dificuldades para ser implementada 

nas escolas brasileiras e tem gerado preocupações. 

 

1.1 Afetividade 

 

A criança de 4 anos que ingressa na escola acha-se 

bruscamente confrontada com uma situação nova á qual 

terá de adaptar-se rapidamente. Os problemas com os quais 

ele vai envolver-se implicam, em muitos casos, em 

encontrar com pessoas não conhecidas antes e hábitos 

trazidos de casa. 

De acordo com Vieira 2012 “É preciso que a escola 

perceba que os alunos têm vida própria, têm histórias de 

vida, vivem numa sociedade e em cultura especificas e, 

portanto não se apaga quando os alunos entram na escola”, 

ninguém aprende no vazio, as pessoas aprendem 

comparando o que já sabem com a novidade e, portanto, a 

aprendizagem ocorre sempre, de alguma forma, em 

resultado de uma mediação relativamente ao seu modo de 

ver, aos seus conhecimentos, á sua leitura do mundo. 

Particularmente, confrontava-se com o problema de 

sua própria eficácia, já que deve submeter-se ás 

aprendizagem e ser bem sucedida de acordo com um ritmo 

que, na maioria dos casos não leva em conta suas 

possibilidades reais. Está exigência de desempenho é 

exacerbada pelas comparações feitas de um uma criança a 

outra e este ambiente, a ter para ela uma significação 

afetiva, e até mesmo moral, na medida em que as noções de 
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bons e maus alunos se desprenderão naturalmente do êxito 

ou do fracasso. A situação da criança se torna ainda mais 

difícil porque as exigências por parte dos pais que quando 

os filhos não acompanham o nível das outras crianças na 

aprendizagem. 

Como Paulo Freire escreveu, trata-se de “uma 

educação para a libertação”, de uma educação de sujeitos. 

De uma educação global. É nesse tipo de educação a escola 

tem de preparar para a convivência, para aprendê-lo a viver 

com os outros (JARES, 2007). 

É a educação para a cidadania e para que isso possa 

acontecer à escola tem papel importantíssimo. Todos os 

ambientes podem facilitar o crescimento da criança em 

todas as suas potencialidades, devendo responder ás suas 

necessidades de sentir-se inteira em termos biológicos e 

culturais. Jaume (2004) destaca, entre tais necessidades, 

aquelas que dizem respeito aspectos como afetividade, 

autonomia, movimento, socialização, descoberta, 

exploração e conhecimento. 

Põe-se em evidência o fato de que a aprendizagem 

escolar definida como conteúdo é inseparável das condições 

das relações dentro das quais ela é exercida. Compreende-

se, então, que as dificuldades encontradas possam situar-se, 

conforme o caso no polo afetivo. Durante o período escolar, 

seriam possíveis, apoiando-nos nas atividades de expressão 

espontânea realizada em grupo, despistar entraves como a 

inibição, a insegurança, as dificuldades de comunicação e 

os atrasos de linguagem.  
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1.2 Atenção 

 

Como acabamos de ver, o desinteresse pela matéria 

escolar pode ser de origem afetiva e corresponde assim a 

problemas de organização da personalidade. Os argumentos 

geralmente invocados para justificar a educação no ensino 

infantil colocam em evidencia seu papel na prevenção das 

dificuldades escolares. Mas a falta de motivação, fonte de 

desatenção, é ás vezes devida a certo modo de apresentação 

da matéria escolar, que incita à criança a excessiva 

passividade. 

De acordo com Boulch 1987 “a respeito desse 

assunto, um estudo experimental sobre a adaptação escolar 

empreendido em 1969 no Centro Nacional de Pedagogia 

Especial de Beaumont-Suroise numa população de crianças 

do curso preparatório”, colocou em evidencia uma forte 

polarização escolar e atração pela escola. Em outras 

palavras, as crianças entre 4 e 6 anos de idade sentem-se 

bem na escola e esta parece ocupar um lugar importante em 

suas vidas. A criança começa a se familiarizar com o 

espaço escolar, então a sua atenção fica dividida entre o 

colorido das atividades expostas em paredes. 

Pensamos que as razões pelas quais a criança, que 

tinha começado a investir muitos esforços e entusiasmo, 

desliga-se um pouco do trabalho escolar. Acredita-se que é 

de caráter pedagógico pouco espaço deixado aos métodos 

ativos, onde a criança não tem noção de presta atenção em 

conteúdos e sim ela quer mesmo é brincar. 
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Segundo Zazzo 2010 “a necessidade que o apressa é 

a de prestar serviços ás crianças, primeiramente aos que se 

revelam incapazes de seguir o ensinamento escolar”, 

porque essa incapacidade, como avaliar a gravidade disto, 

podemos em alguns casos remediá-la a psicologia, em 

primeiro lugar a dos alunos qualificados a pouco de “débeis 

mentais”. A debilidade mental é filha do ensino obrigatório, 

e com isso as crianças ficam desatentas e nada chama 

atenção delas porque estão ali forçadas. 

Existe outra forma de desatenção que está 

diretamente ligada aos problemas de organização da 

imagem do corpo e que representa, portanto, um terreno 

privilegiado para a psicomotricidade. Em seu importante 

trabalho surgido em 1925: A Criança Turbulenta, Wallon, 

descreve o comportamento e os problemas colocados pelo 

que mais tarde será chamado de “a instabilidade 

psicomotora”. (BOULCH, p, 30,1987). 

Entretanto, se a prática da educação psicomotora for 

suficientemente precoce, pode ajudar na solução deste 

problema. Observa-se, a esse respeito, que a reeducações 

pontuais, embora possam servir de elemento complementar, 

são menos fundamentais do que a prática diária de um 

trabalho psicomotor integrado á atividade escolar normal. O 

problema fundamental, com o qual a criança instável é 

confrontada, é o desequilíbrio entre suas reações 

impulsivas, provocadas pelo mínimo estimulo, e suas 

possibilidades de inibição. 

De acordo com Santos 2012, “é preciso que o 

professor utilize os recursos pedagógicos em sala de aula 

como um suporte”, onde esses são diversos e cada um 
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específico para cada tipo de dificuldade de 

ensino/aprendizagem, isso permite ao professor o melhor 

recurso pedagógico a ser utilizado em sala de aula. 

Esta educação precoce deve ser prodigada no seio 

de ambiente familiar e na escola maternal. Em todos os 

casos onde se constata um déficit neste nível: atitude 

demasiada, excesso de permissividade, ausência de 

referências, espaciais e temporais, existe um risco de 

instabilidade. 

A prática de ação dos psicólogos escolares se voltou 

para a escola fundamental (Witter et alii, 1992; Guzzo e 

Weschler, 1993) e o modelo clínico de intervenção 

continuou predominando, mas com a nova concepção do 

contexto educacional, acreditando-se na promoção de 

saúde, que passou a representar um recurso indispensável 

na expectativa de um desenvolvimento satisfatório. (Valle. 

2003. p15) 

Mais tarde, quando a criança se defrontar com o 

problema escolar, a desatenção que resulta de sua situação 

aumentará sua sobrecarga tensiva e agravará sua 

instabilidade por um processo automático. A atenção 

perspectiva é, de fato, a consequência de uma vigilância 

especifica do córtex cerebral, comandada pela atividade 

média da substancia reticular. Compreende-se, então, que o 

trabalho psicomotor beneficia a criança no controle de sua 

motricidade utilizando de maneira privilegiada a base 

rítmica associada a um trabalho de controle tônico e de 

relação cautelosa. É importante que o professor saiba que 

um trabalho corporal, e não punições constitui a melhor 

ajuda a uma criança incapaz de controlar-se. Entendemos a 
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infância como uma experiência que pode, ou não, 

atravessar os adultos, da mesma forma que pode, ou não, 

atravessar as crianças. 

De acordo com Piaget (2010), se chamarmos de 

acomodação ao resultado das pressões exercidas pelo meio, 

podemos então dizer que a adaptação é um equilíbrio entre 

a assimilação e a acomodação. 

Nessa perspectiva, a ideia de infância não está 

vinculada unicamente à faixa etária, cronologia, a uma 

etapa psicológica ou a uma temporalidade linear, 

cumulativa e gradativa, mas ao acontecimento, à arte, ao 

inusitado, ao intempestivo. Vincula-se, portanto, a uma 

espécie de densidades infância, nesse sentido, é aquela que 

propicia devires, um vir a ser, que nada tem a ver com um 

futuro, com um amanhã ou com uma cronologia 

temporalmente marcada, mas com aquilo que somos 

capazes de inventar como experimentação de outras coisas 

e outros mundos. 

De acordo com Wallon (1953), a partir dos 3 anos, 

ocorre o estágio do personalismo, momento da constituição 

do eu, no qual a criança em seu confronto com o outro 

passa por uma verdadeira crise de personalidade, 

caracterizada pelas mudanças nas suas relações com o seu 

entorno e pelo aparecimento de novas aptidões. 

A infância, em suas experimentações, está associada 

à criação, trabalha dentro de mais de um regime de tempo, 

o que está dado, que lhe é dado a conhecer, linear ou 

circular, com um tempo mais estendido, generoso - um 

tempo do acontecer e da invenção. Desse modo, defender a 

ideia de infância como experiência é resistir ao tempo que o 
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poder e o capital impõem ao funcionamento da vida, pois é 

disso que se trata: o capital gerencia a vida e utiliza 

estratégias de poder para submeter a todos no interior de 

uma lógica na qual estamos inseridos e que aboliu as 

fronteiras, sejam essas globais ou locais, como, por 

exemplo, trabalho e lazer. 

De acordo com Haddad (2013), “existe uma relação 

entre as crianças e o design do espaço externo que deve ser 

levada em consideração”, contundo a importância da 

natureza e dos espaços convidativos para a criança ter mais 

atenção e interesse. O ambiente escolar tem considerável 

importância no desenvolvimento da criança uma vez que o 

indivíduo começa sua vida escolar, a vida muda 

consideravelmente uma grande parte do seu dia é gasto na 

escola. 

Segundo Elali (2008), é inegável a importância do 

pátio escolar como um local de atividade e interação social. 

No entanto, na maioria das escolas brasileiras, tais espaços 

ainda são compreendidos apenas como um local onde as 

crianças ficam quando não estão desenvolvendo atividades 

em sala de aula, para as quais, de modo geral, não são 

elaborados projetos específicos. 

Portanto os ambientes tem que ser propicio para que 

as crianças possam ter mais atenção e sentir vontade de ir 

para a escola e tudo isso auxiliara no ensino-aprendizagem. 

 

1.3 Leitura e escrita 

 

Desde o início da sua trajetória escolar a criança tem 

que desenvolver o gosto por a leitura e que a escrita 
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também tem que caminhar junto. O problema que então se 

coloca é o de determinar e este insucesso surge de 

dificuldades eletivas ou de causas mais globais 

socioculturais ou afetivas. Entretanto, não se deve se 

descuidara importância das pressões culturais e seu papel 

na criação de uma forte motivação na criança.  Dai a 

importância do investimento familiar na escolaridade de um 

indivíduo. 

A escrita, como a linguagem é essencialmente um 

modo de expressão e de comunicação. Entretanto, a 

linguagem é anterior ao grafismo e o aprendizado da leitura 

e da escrita apoia-se numa linguagem expressiva em cujo 

nível a sucessão sonora e a qualidade dos sons emitidos não 

manifestem déficit patente. (Boulch, 2010.p.31) 

A escrita é antes de qualquer coisa uma forma de 

comunicação e um meio de se expressa pessoalmente. A 

metodologia deve permitir ou facilitar que as crianças seja 

autora da própria aprendizagem gire em torno do interesse e 

destrezas das crianças. Devem-se criar momentos onde as 

crianças se familiarizem com a leitura e a escrita e que esse 

momento seja prazeroso. A leitura não deve ser feita sem 

intencionalidade. “É importante os pequenos diferentes 

formas de representação” BALMANT (2011). Assim, eles 

estabelecem o máximo de relações possíveis com base na 

imagem de um livro. 

Relacionar os problemas de orientação com a 

dificuldade de aprendizado da leitura é algo clássico e que 

sobressai da evidência. Da observação desta concordância, 

passa-se logo a fazer uma relação de causa e efeito. Na 

verdade, felizmente, não é necessário que uma criança 
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tenha podido verbalizar sua esquerda ou sua direita para 

que possa ser confrontada com o aprendizado da leitura. O 

problema é muito sério as crianças, vão levando essas 

dificuldades na leitura quanto à escrita por muito tempo, 

tem alguns casos que as crianças ler mais não consegue 

escrever ou vise e versa.  

 

[...] implica habilidades várias, tais como: 

capacidade de ler ou escrever para atingir 

diferentes objetivos - para informar ou 

informar-se, para interagir com os outros, 

para imergir no imaginário, no estético, 

para ampliar conhecimentos, para seduzir 

ou induzir, para divertir-se, para orientar-

se, para apoio a memória [...]. (SOARES, 

2001, p.92) 

 

Assim, as práticas de leitura e escrita em sala de 

aula devem estar orientadas de modo que se promova a 

alfabetização na perspectiva de letramento. Que os 

estudantes da pré-escola se socialize desde cedo com o 

mundo da leitura e escrita. É a idade crucial para alcançar 

essas metas, pois essa conquista torna-se cada vez mais 

difícil com o passar o tempo.  

 

CONCLUSÃO  

 

No entanto, foi visto que são grandes as dificuldades 

de aprendizagem no ensino infantil. A educação se baseia 

necessariamente na garantia do direito à educação de 

qualidade para todos inclusive as crianças. Pôde-se 
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constatar a importância da pré-escola no desenvolvimento 

intelectual das crianças. 

Faz-se necessária uma adaptação da escola para a 

evolução das crianças. A relação como se aprende e como 

se ensina deve ser repensada, tem que ter muito cuidado na 

hora de se passar conteúdo aos alunos da pré-escola. É 

preciso que a sala de aula seja um espaço agradável, 

confortável e motivante para os alunos onde eles possam 

utilizar para melhorar o ensino aprendizagem, sabendo que, 

estamos distante desta realidade, mas muito já foi feito para 

a ingressão do ensino infantil na grade curricular de ensino. 

A escola se apresenta como direcionadora e 

informadora diante das adversidades da vida educacional, 

que continua mesmo fora da escola. Sendo assim, esse é um 

modelo educacional muito interessante para ser estudado a 

fim de que possa gerar ideias e subsídios não apenas para o 

seu aperfeiçoamento, mas, principalmente, contribuir para a 

construção de novas propostas para a educação infantil nas 

escolas públicas do País para com isso diminui as 

dificuldades do ensino-aprendizagem. 

A discussão de uma educação para os direitos 

humanos deve destacar a necessidade de implantação de 

projetos que iram auxiliar o ensino na pré-escola, e com 

isso melhorar a aprendizagem das crianças. 

É com estas considerações acima que vemos em 

momento de grande inspiração literária entregando-se a 

uma nova época que envolve o ensino infantil e a 

valorização do mesmo em nossas escolas. 
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CAPÍTULO 3 
 

A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA RELAÇÃO 

COM A COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Carmem Lucia dos Santos6 

Ana Cleide Santos7 

 

INTRODUÇÃO 

 

A realização desse trabalho sobre a importância da 

afetividade na relação com a comunidade escolar servirá de 

suporte para mostrar o quanto é necessário ter um ótimo 

relacionamento dentro do ambiente educacional. A 

abordagem dessa temática se faz relevante tendo em vista 

às diversas mudanças significativas com relação ao papel 

do gestor educacional. No modelo de gestão atual, a função 

do gestor não está restrita apenas ao trabalho burocrático, 

existem outras preocupações também, com outras 

demandas escolares, como conciliar o trabalho pedagógico 

com o administrativo e junto a isso perceber as dificuldades 

enfrentadas por todos que atuam na escola, conduzindo-as 

de forma a não influenciar negativamente o andamento dos 

projetos escolares.  

No decorrer deste capítulo serão tratados alguns 

tópicos referentes ao tema para melhor ilustrar e dar ênfase 

                                                           
6 Aluna Pós Graduando em Coordenação Pedagógica, Gestão e 

Supervisão Escolar. 
7 Orientadora Professora Mestra em Ciências Sociais. 
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a importância da afetividade, serão trabalhados o conceito 

de afetividade o que é e suas particularidades; será tratado 

do papel do coordenador, quais suas reais funções dentro da 

escola; abordará a questão do gestor escolar e a afetividade 

no trabalho, qual a importância de se manter um ambiente 

saudável profissionalmente e finalizando a afetividade no 

ambiente escolar.  

A gestão deve, portanto, proporcionar um ambiente 

reflexivo onde as relações humanas contribuem para o 

desenvolvimento de uma consciência crítica e 

transformadora, esse processo deve ser associado a 

afetividade a qual é retratada pelo currículo defende a 

valorização da dignidade da pessoa humana, o que implica 

respeito aos direitos humanos, igualdade de direitos, 

participação como princípio democrático e a 

corresponsabilidade pela vida social.  

A maneira como o gestor lida com todas essas 

situações é o que fará toda diferença, ao se falar em 

afetividade na comunidade escolar está englobando todo 

contingente disponível para um ótimo andamento desse 

processo, e a interação com os alunos e professores também 

é imprescindível, pois muito dos resultados positivos 

também dependem dessa visão inicial. Sabe-se que alguns 

professores não procuram agir de forma afetiva para trazer 

essa criança/aluno para perto de si no que se refere mostrar 

a ela que pode contar e que ali tem alguém com quem possa 

confiar. Nesse momento o gestor, ao perceber isso, precisa 

ter um jogo de cintura para conversar e mostrar a 

necessidade dessa mudança que aos poucos irá surtir efeito 
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positivo, mas o professor precisa estar apto e disposto para 

aceitar.  

Através das interações sociais e principalmente por 

meio da afetividade criada e estabelecida entre gestor, 

comunidade, pais, alunos, professores e demais 

componentes em qualquer unidade escolar é de suma 

importância tanto para um ótimo andamento dos trabalhos e 

essencialmente para desenvolver uma aprendizagem eficaz. 

Nesse contexto, a escola recebe vários alunos provenientes 

de muitas famílias distintas, todas elas repletas de costumes 

e concepções diversas as outras e a forma com que essas 

pessoas são recebidas nesse ambiente com certeza faz muita 

diferença. 

As condições socioeconômicas e culturais inatas aos 

alunos, por herança familiar, refletem o seu modo de vida. 

Cada indivíduo, no meio em que foi inserido, manifesta e 

tem o seu modo próprio de relacionar-se com as pessoas, de 

falar, de vestir, de alimentar, além de preferências diversas 

pela música e pelo esporte. Estes hábitos e costumes, que 

expressam fortes traços de sua cultura, muitas vezes 

apresentam-se como causas que dificultam o processo de 

ensino e aprendizagem. A escola, por sua vez, nem sempre 

tem o poder de sozinha, resolver todas essas questões que 

interferem nesse processo. Apesar disso, a escola não pode 

ignorá-los, pois está direta ou indiretamente ligada a esses 

fatores de herança familiar emocional, quando estes estão 

ligados ao processo de ensino e aprendizagem de cada 

indivíduo.  
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Oferecer uma educação afetiva deve ser o foco 

principal dos professores, por se tratar de um elemento que 

auxilia a formação do caráter e condiciona ações 

comportamentais das crianças, uma vez que ela seja tratada 

com afeto em casa, e principalmente na escola, sente 

vontade de retribuir e irá, sem dúvidas, ter um 

desenvolvimento diferente dentro da escola e, por 

conseguinte, fora dela. 

O ensino de qualidade ao qual se propõe e a 

demanda da sociedade atual se expressa aqui como a 

possibilidade do sistema educacional vir a propor uma 

prática educativa adequada às necessidades sociais, 

políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira, 

considerando o interesse e as motivações dos alunos e que 

garanta a estes uma aprendizagem essencial para formá-los 

cidadãos autônomos, críticos, participativos e respeitadores 

das diferenças individuais, sendo capazes, ainda, de 

atuarem com competência e dignidade no meio em que 

vivem. 

Um grande desafio que a escola enfrenta é a 

construção de proximidade e empatia no processo de ensino 

e de convivência, á saber que para a efetiva construção 

destes é necessário se levar em consideração o ambiente, as 

experiências, os saberes, enfim a realidade local, portanto, é 

necessário adotar uma postura dialógica baseada na vida 

pessoal de cada um, buscando compreender as 

complexidades e os saberes um dos outros. Considerando 

que é impossível obter sucesso nas relações de convivência 

e no ambiente escolar se o gestor e demais participantes não 

tentarem de forma ousada e permanente essa busca de 
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excelência e de relações saudáveis no convívio escolar, bem 

como na vida social em geral, pois é no convívio em geral 

que se dá a proximidade e empatia, e o gestor tem aí o 

papel principal que é o de liderar uma equipe, cujo objetivo 

é trabalhar em prol de uma educação de qualidade. 

Ainda cabe ao gestor a função de trabalhar com os 

conflitos e as diversidades de personalidades, vez que cada 

indivíduo traz para o convívio social e escolar suas 

peculiaridades e culturas, então o gestor deve estar 

preparado para buscar alternativas que atenda o interesse de 

todos, e principalmente compreender que o sucesso escolar 

depende da participação efetiva de todos os profissionais, 

incluindo vigias, merendeiras, pessoal de apoio, agentes 

administrativo, enfim estabelecer um convívio de harmonia 

e conscientização em prol de uma educação de qualidade.  

A afetividade, as emoções, o comportamento, o 

sentimento, o caráter e a personalidade das pessoas são 

construídos coletivamente por seus pares no âmbito escolar.  

Chamar a atenção para os valores humanos fez-se 

importante justamente porque se tem deixado de lado estes 

parâmetros que regem a convivência harmônica. Resgatar e 

ensinar os valores humanos importantes na educação pode 

tornar o ambiente escolar mais agradável e harmonioso, 

visando a qualidade de vida e bem-estar de todos os 

envolvidos no processo educacional. Sabemos que é pela 

prática pedagógica consciente, pelo exemplo, e atuante que 

formamos cidadãos efetivamente comprometidos com a 

justiça e cidadania sabendo agir de maneira adequada em 

qualquer ambiente com o respeito, honestidade e 

solidariedade. Ambientes nos quais as pessoas ao chegarem 
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para mais um dia de trabalho são recepcionadas sempre 

com alegria, carinho e respeito são locais onde tudo flui 

normalmente e de forma prazerosa, e quando isso é 

praticado por pessoas que são líderes natos e transmitem 

muito respeito aos pais, professores e comunidade. Para a 

elaboração desse trabalho sobre a afetividade e sua 

importância foi necessária uma pesquisa de vários autores 

que dissertaram sobre o tema, isso para que esse estudo 

ficasse embasado em um material rico e informativo com 

explanações seguras e verdadeiras. 

Para a realização desse trabalho foi fundamental a 

busca de alguns autores estudiosos que abordaram essa 

temática da afetividade da gestão de um modo amplo em 

todo ambiente escolar, pensadores como Wallon, Freire, 

Libâneo, Carvalho, entre outros serviram de para endossar 

ainda mais todo processo de conclusão desse trabalho. 

 

CONCEITUANDO AFETIVIDADE 

 

A concepção de afeto é imensamente ampla em seu 

contexto, a palavra afeto vem do latim affectur (afetar, 

tocar) e é o elemento básico da afetividade. Ainda sobre 

afetividade é a palavra que designa o conjunto de atos como 

bondade, devoção, proteção, apego, gratidão, em resumo, 

pode ser caracterizada sob a preocupação de uma pessoa 

por outra, tendo apreço por ela, cuidando dela, assim, e a 

mesma corresponde positivamente aos cuidados ou a 

preocupação. Na filosofia, o afeto faz parte das reflexões de 

praticamente todos os filósofos, desde a Antiguidade até os 

nossos dias. Entende-se como afeto as relações não 



- 56 - 

dominadas pela regência monopólica da paixão. Desta 

forma, define-se afeto como tradutor de bondade, carinho, 

proteção, apego, gratidão, etc. tomando por análise o termo 

afecção, que para os filósofos era o resultado de uma ação 

decorrente de um efeito sobre a mente. Estabeleceu-se, 

assim, uma diferença entre a afecção externa advinda de 

ocorrências exteriores e a afeição interna que se procede de 

aspectos íntimos.  

Portanto, FREIRE (2002, p. 89), afirma que: 

 

A afetividade não se acha excluída da 

cognoscibilidade. O que não posso 

obviamente permitir é que minha 

afetividade interfira no cumprimento ético 

de meu dever de professor no exercício de 

minha autoridade. Não posso condicionar a 

avaliação do trabalho escolar de um aluno 

ao maior ou menor bem querer que tenha 

por ele (p. 89). 

 

Para a psicanálise, afetividade é o conjunto de 

fenômenos psíquicos manifestados sob a forma de emoções 

ou sentimentos e acompanhados da impressão de prazer ou 

dor, satisfação ou insatisfação, agrado ou desagrado, alegria 

ou tristeza; e afeto, o termo que a psicanálise foi buscar na 

terminologia psicológica alemã, exprime qualquer estado 

afetivo, penoso ou desagradável, vago ou qualificado, quer 

se apresente sob a forma de uma descarga maciça, quer 

como tonalidade geral. 

Segundo o minidicionário da Língua Portuguesa 

SCOTTINI, afetividade, s.f., estado de quem está afetivo, 

carinhoso, sentimentos de afeto. Em outras palavras, são 
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sinônimos para determinar uma pessoa cheia de um 

sentimento de bondade no qual expressa toda bondade e 

apresso por alguém. Uma pessoa na qualidade de gestor de 

um setor onde o contato com pessoas é frequente e o mais 

importante, o seu modo de agir será determinante para o 

sucesso do que esteja sendo tratado como meta é crucial, 

pois ao demonstrar todos esses sentimentos na maneira de 

tratar, conversar, recepcionar as pessoas é, sem dúvidas, 

cativante e assim conquistará o respeito, não por ser o 

gestor, mas por saber gerir as qualidades delas. 

Segundo Wallon (2007), não se pode separar o 

orgânico do social e do cognitivo, afinal o ser humano é um 

conjunto funcional resultante da integração de várias 

dimensões. O estudioso trata das fases de desenvolvimento, 

mas não de forma linear e contínua. Há interrupções e 

alternâncias, de modo que afetividade e cognição se 

revezam quanto à predominância, mas ambas estão sempre 

presentes. Quando a criança inicia sua vida escolar, fica 

ainda mais claro o papel da afetividade na aprendizagem e 

na formação social e pessoal do aluno. A afetividade é 

capaz de derrubar muitos obstáculos que possam surgir no 

dia a dia na escola, como a baixa estima e a falta de 

interesse pelas aulas. São muitos os fatores que interferem 

no aprendizado do aluno, de modo que o afeto e o 

acolhimento são necessários também no cotidiano escolar, 

trata-se de importantes ferramentas para o acesso ao 

educando. Quando uma criança se sente amada, querida e 

respeitada, com certeza vai tentar retribuir esse mesmo 

sentimento para o seu professor com o interesse e o desejo 

de aprender. 
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A descrição do termo afecção, ao longo da história 

da Filosofia, obedece, principalmente, aos seguintes 

aspectos: em alguns casos ele é visto como se assinalasse 

uma afecção inferior e até uma pura sensação; em outros, é 

tido como se declarasse a multiplicidade de uma emoção 

intencional. Nos dois sentidos, contudo, há um fundamento 

de unificação, pois, mesmo entendida como algo 

intencional, a afecção se limita à esfera do “minimamente 

intencional”, de tal forma que a afecção tange sempre à 

sensibilidade, ou pelo menos, o denominado sentimento 

inferior. No entanto, a afecção é definida constantemente 

como uma transformação da sensibilidade que pode receber 

influências de aspectos externos e que também pode 

corresponder a um estado antecedente ao ânimo afetado.  

De acordo com Wallon (1954, p.288): 

 

A afetividade é um domínio funcional, cujo 

desenvolvimento dependente da ação de 

dois fatores: o orgânico e o social. Entre 

esses dois fatores existe uma relação 

recíproca que impede qualquer tipo de 

determinação no desenvolvimento humano, 

tanto que a constituição biológica da 

criança ao nascer não será a lei única do 

seu futuro destino. Os seus efeitos podem 

ser amplamente transformados pelas 

circunstâncias sociais da sua existência 

onde a escolha individual não está ausente. 

 

A afetividade é um estado psicológico do ser 

humano que pode ou não ser modificado a partir das 

situações, ou seja, das vivências com outras pessoas; é o 

desígnio essencial para a construção das informações 
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cognitivo-afetivo nas pessoas e consequentemente nas 

relações que devem ser estabelecidas entre elas. Entende-se 

que o indivíduo vai construindo-se gradativamente com o 

passar dos tempos, passando por transformações, por fases 

de desenvolvimento, e consequentemente, se faz necessário 

que haja a predominância da afetividade e da cognição 

nesse contexto. 

Portanto, neste sentido, o afeto nos transmite um 

sentimento capaz de perceber a nossa realidade, por meio 

do nosso psíquico. Sendo a afetividade, responsável por 

todas as 6 emoções que se sente, sejam essas de dor, 

tristeza, alegria ou felicidade, pois são geradas pelos 

sentimentos do ser, enquanto sujeitos que são definidos ao 

longo do seu desenvolvimento, mediante as interações no 

meio social.  

 

1. O PAPEL DO GESTOR 

 

Gestão é um termo que provém do latim e significa: 

levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, 

gerar. O gestor dentro de uma organização não é apenas um 

líder, é sobre tudo mediador da atuação, participação e 

envolvimento, buscando ser referência através da 

cumplicidade da delegação de tarefas. O líder direciona as 

ações, confiante no potencial dos seus colaboradores, para 

exercer com qualidade este papel é de fundamental 

importância que o gestor traga consigo algumas virtudes 

como: iniciativa, determinação, prol atividade, o hábito de 

saber ouvir e de estar aberto para sugestões.  Ora, o termo 

gestão tem sua raiz etimológica em “GER” que significa 
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fazer brotar, germinar, fazer nascer. Da mesma raiz provêm 

os termos genitora, genitor, gérmen.  

A Gestão das Escolas vem sofrendo mudanças ao 

longo dos anos, aumentando suas responsabilidades na 

busca da qualidade do ensino. Gerir uma escola é organizar, 

mobilizar e articular todas as condições materiais e 

humanas necessárias para garantir o avanço dos processos 

sócio educacionais das escolas. As atividades do gestor 

ampliaram significativamente, ele hoje está focado em 

manter a organização e funcionamento da instituição em 

todos os aspectos: físico, sócio político, relacional, material, 

financeiro e, sobretudo, pedagógico visando a qualidade de 

ensino oferecida em sua Unidade Escolar. Entretanto, os 

gestores se deparam constantemente com situações 

adversas, devendo ser capazes de solucioná-las em 

diferentes níveis e planos. Com a democratização da gestão, 

a escola deixa de ser uma instituição burocrática para se 

tornar um instrumento de efetivação da intencionalidade 

política e pedagógica, norteada por princípios 

fundamentados em sua proposta pedagógica. Nesse 

contexto a escola passa a ser um espaço de formação da 

identidade profissional do professor em defesa dos 

interesses coletivos com vistas à melhores condições de 

aprendizagem dos alunos, dialogando entre o discurso e a 

prática. 

Um gestor consciente e crítico deve promover um 

ambiente propício para a participação de toda a comunidade 

acadêmica e externa, para que seus membros possam se 

sentir responsáveis pelo processo e assim colaborarem com 

propostas e soluções, criando um vínculo entre eles e a 
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instituição, propiciando um ambiente de formação e 

aprimoramento da educação, sem discriminações para que a 

escola cumpra sua função social que é formar cidadãos com 

valores, respeito e discernimento. As características que 

definem o perfil de liderança de um gestor não estão 

agregadas apenas nos traços pessoais, mas naquelas 

características que são aperfeiçoadas diariamente, nas ações 

que são enfrentadas, nas dificuldades superadas. Esses e 

tantos outros aspectos transformam e modificam o modo de 

trabalho do gestor como líder, pois ele como líder deve 

estar disposto a encorajar e motivar sua equipe na direção 

dos objetivos propostos, norteando o trabalho e as 

prioridades da escola. Apresentado uma postura positiva em 

suas ações, o diretor consequentemente contagia sua equipe 

que se torna estimulada, sem receio das mudanças e 

desafios. O gestor, dessa maneira favorece a busca da 

satisfação pessoal pelo profissional que ali atua.  

Segundo Libâneo (2004, p. 217): 

 

Muitos dirigentes escolares foram alvos de 

críticas por práticas excessivamente 

burocráticas, conservadores, autoritárias, 

centralizadoras. Embora aqui e ali 

continuem existindo profissionais com esse 

perfil, hoje estão disseminado as práticas de 

gestão participativa, liderança participativa, 

atitudes flexíveis e compromisso com as 

necessárias mudanças na educação. 

 

Quando o gestor da escola consegue propiciar 

constantes diálogos e a participação efetiva de todos, ele 

desperta a consciência de responsabilidade e importância do 
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serviço de cada um, criando uma atmosfera de união e 

motivando assim todos àqueles que colaboram e lutam em 

busca de uma educação de qualidade e um ambiente 

agradável para se trabalhar. Ao tentar a busca efetiva por 

recursos humanos da escola, o gestor consegue facilitar a 

formação continuada de todos os profissionais da escola, 

bem como a integração entre prática e teoria, e 

principalmente a troca de experiências. É sabido que uma 

escola que oferece cursos, seminários e demais projetos que 

além de envolver o profissional da educação ainda serve de 

apoio e incentivo para sua carreira profissional, esta escola 

está caminhando para um perfil inovador. E este é um 

grande desfio principalmente para o gestor, que deve atuar 

como líder desenvolvendo formas de organização 

inovadoras com previsão e antecipação de mudanças se for 

necessários, objetivando sempre mudanças para enfrentar 

qualquer desafio que eventualmente possa surgir, usando 

sempre como válvula de escape um planejamento bem 

elaborado e participativo. 

O gestor é o responsável em criar um ambiente 

propicio para que sejam realizados os objetivos da empresa, 

cabe a ele enxergar e projetar ações juntamente com seus 

colaboradores. Um líder motivador sabe que o respeito não 

se garante pela imposição mais sim pelo reconhecimento do 

seu grupo, que seguem suas sugestões não por submissão, 

mais sim por acreditarem nos seus propósitos e por 

confiarem na sua visão. O bom líder deve ser parte da 

equipe, parceiro, deve dividir as tarefas e ser cúmplice do 

seu time, desta forma o grupo de maneira natural vai 

tornando-se homogêneo. 
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O gestor educacional por meio de uma gestão 

democrática e participativa tem o desafio de provocar 

mudanças nas práticas pedagógicas que garantam a 

qualidade da educação ofertada visando atingir as metas 

estabelecidas, construindo a identidade da escola, 

respeitando a diversidade de sujeitos que dela fazem parte, 

proporcionando o diálogo, com vistas a formar um aluno 

autônomo e crítico para viver em sociedade. O gestor ainda 

deve manter o planejamento adotado, fazendo as 

reorientações, sempre que necessário, juntamente com sua 

equipe promovendo a interação dos seus membros com 

equilíbrio e eficiência que resulte na oferta de ensino de 

qualidade. Ser um gestor educacional vai muito além de um 

cargo ou uma profissão de grande responsabilidade, implica 

ser autêntico, ter visão e liderança, pois o líder envolve 

todos no trabalho, promove a união dos setores da escola, 

faz das suas ações um exemplo, tornando importante cada 

membro de sua equipe, motivando para que todos os 

envolvidos acreditem no seu próprio valor pessoal e 

profissional para uma boa gestão, visto que é do seu 

desempenho e de sua habilidade em influenciar o ambiente 

que depende em grande parte, a qualidade do clima escolar 

e do processo ensino aprendizagem. O gestor é o 

responsável em criar um ambiente propicio para que sejam 

realizados os objetivos da empresa, cabe a ele enxergar e 

projetar ações juntamente com seus colaboradores. Um 

líder motivador sabe que o respeito não se garante pela 

imposição mais sim pelo reconhecimento do seu grupo, que 

seguem suas sugestões não por submissão, mais sim por 
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acreditarem nos seus propósitos e por confiarem na sua 

visão. 

O desafio do gestor é coordenar diferentes aspectos, 

como por exemplo equipe, espaços, parcerias, recursos, 

tudo visando promover a aprendizagem das turmas, visto 

que as questões administrativas são apenas meios para 

concretizar as propostas pedagógicas. O olhar do gestor 

deve voltar-se fundamentalmente para três eixos: a 

organização dos espaços pedagógicos que vai muito além 

do espaço em si da sala de aula, a mobilização de uma 

equipe coesa onde a mesma trabalhe com uma proposta 

pedagógica pré-definida e o estabelecimento de 

comunicação entre a escola e os pais. Ser gestor não é tarefa 

fácil, mas adotar essas medidas, com certeza facilita os 

resultados positivos, pois muitas são as tarefas do gestor no 

dia a dia, entre elas: dirigir a relação entre ensino e 

aprendizagem, orientar para o saber e gerenciar o 

conhecimento, mesmo que existam coordenadores 

pedagógicos e as Secretarias de Educação colaborem para o 

processo de formação em serviço dos docentes, a 

responsabilidade pelo desempenho insatisfatório dos alunos 

é do gestor. E este deve urgentemente assumir a sua tarefa 

de garantir a aprendizagem das crianças na escola. 

Fazendo uma comparação entre um gestor escolar e 

um diretor de uma empresa, observa-se que é mais simples 

quando a matéria prima é um produto ou um material, pois 

de uma forma ou outra pode ser trocado ou eliminado, mas 

quando nossa matéria-prima é o ser humano, o fato de 

apenas pensar em eliminar ou trocar não é possível. Por 

isso, é necessário acreditar que as ações do gestor têm como 
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objetivo um caráter transformador e educativo, que tenha 

por missão buscar conhecimentos e esquematizar relações 

para que os objetivos sejam alcançados coletivamente. 

 

1.1 Gestor escolar e a afetividade no trabalho  

 

Um grande desafio que a escola enfrenta é a 

construção de proximidade e empatia no processo de ensino 

e de convivência, á saber que para a efetiva construção 

destes é necessário se levar em consideração o ambiente, as 

experiências, os saberes, enfim a realidade local, portanto, é 

necessário adotar uma postura dialógica baseada na vida 

pessoal de cada um, buscando compreender as 

complexidades e os saberes um dos outros. Considerando 

que é impossível obter sucesso nas relações de convivência 

e no ambiente escolar se o gestor e demais participantes não 

tentarem de forma ousada e permanente essa busca de 

excelência e de relações saudáveis no convívio escolar, bem 

como na vida social em geral, pois é no convívio em geral 

que se dá a proximidade e empatia, e o gestor tem aí o 

papel principal que é o de liderar uma equipe, cujo objetivo 

é trabalhar em prol de uma educação de qualidade. 

No convívio escolar uma das principais formas de se 

conseguir superar qualquer obstáculo é o uso da 

afetividade, seja com professores, pais, demais funcionários 

e principalmente alunos, por esse motivo, o gestor escolar 

precisa estar integrado com todos os seguimentos da escola 

tendo como principal objetivo o sentido humano, social e 

educativo nas relações interpessoais. Todas as relações 

dentro da escola são refletidas diretamente no rendimento 
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do profissional. Ter boas relações com o grupo de trabalho, 

com a direção, funcionários e com os alunos é fundamental 

para que o trabalho seja completo e para que o ato de 

ensinar seja prazeroso. Se alguma dessas relações não 

estiver equilibrada, faltará motivação e o trabalho ficará 

prejudicado. Cumprimentar, ter cordialidade e trocar 

informações são atitudes diárias muito importantes para a 

formação e manutenção das relações interpessoais. 

Devemos estar cientes de que com algumas pessoas 

estabeleceremos relações de maior ou menor proximidade, 

mas que seja como for, o respeito com que convivemos 

com uma ou outra deve ser o mesmo. Muitas vezes, devido 

as atribuições do dia a dia, esquecemos de empregar valores 

essenciais para manter as relações com as outras pessoas. 

Essas atitudes vão tornando as relações mais superficiais e 

as pessoas vão se distanciando, o que contribui para a falta 

de estímulo e motivação no trabalho, pois o contato com o 

outro traz a segurança de que não estamos sozinhos nessa 

tarefa nada fácil que é a luta pela educação.  

Sobre gestão FREIRE (2009, p. 26) diz o seguinte: 

 

A gestão escolar precisa ser desempenhada 

em atividades voltadas para tipos 

específicos em cada setor e para problemas 

que precisam ser solucionados nas escolas. 

A moderna prática da gestão escolar requer 

competências e capacidades para poder 

acompanhar de perto e compreender 

adequadamente as grandes transformações 

advindas dos processos de mudanças 

educacionais, precisa desenvolver 

habilidades, novos hábitos e novas 

condutas que facilitem o enfrentamento de 
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situações com a necessária flexibilidade, 

permitindo, assim, a participação de todos 

na construção de uma nova realidade.  

 

A dinâmica das relações interpessoais nem sempre é 

positiva, principalmente entre os professores, onde a 

competitividade e a falta de comunicação prejudica o 

andamento dos trabalhos. Às vezes, projetos para a 

melhoria da aprendizagem, da cidadania, deixam de ser 

realizados por incompatibilidade ideológica entre os 

diferentes representantes da escola. Muitos colegas se 

fecham no seu mundo, impedindo o diálogo. Isso é um 

ponto negativo, pois o convívio agradável, a troca de 

experiências e a possibilidade de contar com o outro nos 

momentos de dúvida e busca de possibilidades, acrescenta a 

educação um caráter mais humanista. 

Neste contexto entendemos que embora o professor 

seja o carro chefe em busca da formação de identidade de 

um indivíduo, o diretor-gestor é a peça fundamental para a 

inovação ou para o desenvolvimento de qualquer inovação 

pedagógica e principalmente para o sucesso de todas as 

atividades que são desenvolvidas dentro do ambiente 

escolar. E para que de fato isso aconteça é necessário que o 

gestor tenha um perfil ético e uma relação saudável com 

professores e demais funcionários da escola, é necessário 

que um líder pedagógico tenha a sutileza no tratamento 

pessoal com os demais colaboradores, conquistando a 

admiração e colaboração de todos os envolvidos no setor 

educacional.  
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Conforme afirma BOSI (2000, p. 84-85): 

 

[...] um olhar ativo, de um prestar atenção 

[...] é muito importante prestar atenção no 

outro, em seus saberes, dificuldades, 

angustias, em seu momento em fim, um 

olhar atento, sem pressa, que acolha as 

mudanças, as semelhanças e diferenças um 

olhar que capte antes de agir. 

 

O gestor escolar, ao propiciar alternativas para a 

integração, socialização e troca de saberes com o ambiente 

familiar do educando, contribui para a inserção da família 

na escola. A família ao participar dos acontecimentos da 

escola e acompanhar o dia a dia do aluno, fornece uma base 

sólida para a formação afetiva e cognitiva deste. O aluno se 

sente mais seguro e consciente do mundo a sua volta. 

Quando a família se aproxima da vida da criança, dando 

mais atenção e permitindo trocas de saberes, experiências, 

frustrações, alegrias e conquistas, enriquece as relações 

familiares e permite um desenvolvimento integral mais 

sadio, que persistirá por toda a vida. Penso que o gestor 

deve também, ter contato direto com a família dos 

educandos a fim de orientar na resolução de conflitos, 

desajustes relacionais e dificuldades de aprendizagens.  

A gestão escolar, portanto, deve ter sensibilidade e 

percepção para estas questões subjetivas, porém, é de 

imprescindível importância para o bom desenvolvimento 

das gerações vindouras. Assim, aquelas crianças que se 

desenvolvem bem na escola irão ainda melhor, em contra 

partida, já aquelas que possuem algum tipo de problemas, 

receberão ajuda de forma conjunta tanto da escola no 
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sentido geral da palavra quanto da família uma vez que esta 

última deve sempre em qualquer circunstância está sempre 

à disposição da escola. 

Na concepção de Arantes (2003, p.163) em afirmar 

que: 

 

A escola que surge preocupada com uma 

educação integral considera e integra em 

seu cotidiano o papel dos afetos, dos 

sentimentos, das emoções e dos valores, e 

precisa reorganizar seus conteúdos e 

espaços, os tempos e as relações 

interpessoais. 

 

O gestor deve estar atento para manter este 

equilíbrio frágil, mas consistente que devemos ter entre as 

funções de escola e da família, pois acredito que seja isto 

que define uma gestão com afetividade. São, portanto, os 

afetos que dão consistência aos vínculos e/ou instituem os 

laços sociais pela confiança recíproca estabelecida é 

fundamental, em uma gestão escolar, portanto é importante 

que a confiança estabelecida seja recíproca, e seja base para 

a ocorrência da aprendizagem configurada como uma 

“vivencia afetiva” que necessita ser potencializada. Essa 

relação de confiança é muito séria, numa época em que 

quase tudo se volta para maximizar as relações de 

desconfiança. 

Sendo assim, entende-se que o Gestor escolar deve 

sempre se dirigir ao aluno e demais profissionais da 

educação de forma que seu discurso e seus objetivos sejam 

ouvidos não como forma de imposição, mas sim de forma 

que prenda por sua tranquilidade e seus amavios a atenção 
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do outro, que respeitosamente travará um diálogo sereno e 

democrático independentemente da situação problemática 

momentânea. É de conhecimento de todos que uma escola 

gerida de maneira autoritária não contribuirá para a 

formação de personalidades morais e para a construção do 

cidadão que acredita plenamente na democracia. Uma 

escola com direção autoritária, na qual todas as decisões 

são centralizadas nas mãos de uma única pessoa e cujas 

regras de convivência e o projeto pedagógico já se 

encontram predeterminados por valores e crenças 

preestabelecidos, não permite o diálogo e a sua 

reorganização constante com base na busca coletiva de 

novos e melhores caminhos para os desafios cotidianos que 

vivenciamos desde há muito tempo atrás. 

É necessário enfatizar que todos pensam em uma 

escola como um lugar atrativo, uma escola capaz de superar 

suas dificuldades não com um gestor autoritário e carrasco 

e sim com profissionais que em vez de se lamentar por 

qualquer insucesso, consiga dialogar uns com os outros e 

traçar metas que podem alavancar o sucesso do ensino-

aprendizagem. A figura do gestor dentro do ambiente de 

trabalho deve ser o ponto de partida para relação 

interpessoal saudável pautada no respeito mútuo onde sua 

presença não seja motivo para ter medo pelo simples fato 

de transmitir essa empatia muitas vezes fruto de uma 

interpretação equivocada ou então não ser levado a sério 

por que é considerado “bonzinho” agindo de forma passiva 

e negligente mediante os acontecimentos, deve-se, portanto 

respeitar as posições profissionais trabalhando juntos com o 

propósito de alcançarem seus objetivos. 
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Um gestor carismático, alegre, e sempre solicito nas 

diversas tarefas onde exigem sua intervenção é o que faz o 

diferencial em qualquer ambiente. Ser recebido todos os 

dias com saudações, um sorriso ou até mesmo um abraço 

caloroso seja o professor no início de suas atividades, seja o 

porteiro e assim com todos que fazem a escola e também 

aos pais que procuram a escola para resolverem alguma 

situação é o suficiente para tornar o dia dessas pessoas mais 

alegre e harmonioso com essa prática simples e eficaz. 

Para ALVES (2011, p. 30) diz que: 

 

O estabelecimento de condições adequadas 

para a interação não pode estar pautado 

somente em questões cognitivas. Os 

aspectos emocionais e afetivos são tão 

relevantes quanto os cognitivos, 

principalmente para os alunos prejudicados 

por fracassos escolares ou que não estejam 

interessados no que a escola pode oferecer. 

A afetividade, o grau de aceitação ou 

rejeição, a competitividade e o ritmo de 

produção estabelecidos em um grupo 

interferem diretamente na produção do 

trabalho (ALVES, 2011, p. 3). 

 

A gestão escolar, portanto, deve ter sensibilidade e 

percepção para estas questões subjetivas, mas de 

imprescindível importância para o sucesso das futuras 

gerações. Assim, a criança que estiver bem na escola irá 

ainda melhor e a que tiver problemas, receberá ajuda tanto 

da escola quanto da família. Quando o gestor, os pais e/ou 

responsáveis usam a mesma linguagem e têm valores 

semelhantes, o aluno demonstra segurança e coerência 

extremamente favorável ao seu desenvolvimento. Ao 
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mesmo tempo, a escola assume para a criança um lugar de 

aliada, como mais uma interessada em seu bem-estar. Além 

de a família contribuir para a construção de um sujeito mais 

humano, a escola também tem importante participação 

nesta formação. Cabe a gestão educacional, promover 

formas de solucionar problemas afetivos na escola, 

especialmente entre professor e aluno. 

Nesse processo, o gestor exercendo sua liderança, 

assumindo a sua função de facilitador, mediando as práticas 

de ensino pelos professores, lhes proporcionando meios 

didáticos e materiais para que possa desenvolver boas 

metodologias em sua prática pedagógica, é que faz uma 

escola democrática onde gradativamente consegue atingir 

seus objetivos e fazer com que seus membros sejam agentes 

de transformação da sociedade em que fazem parte. O 

gestor como líder educacional, deve integrar as ações 

educativas com consistência e coerência, mobilizando a 

comunidade escolar para novas aprendizagens e novos 

saberes. Essa temática é muito importante e em conjunto 

com a coordenação pedagógica buscar meios para a 

realização da formação continuada para o surgimento de 

um novo olhar, uma reconstrução e reformulação dos 

conceitos que o gestor com um perfil democrático fazendo-

se facilitador dos processos de ensino e aprendizagem deve 

ter como objetivo principal, tendo consciência da 

importância de sua função na escola, e perante sua 

comunidade. 
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1.2 Afetividade no ambiente escolar 

 

Ser gestor é ser líder de pessoas com suas 

inseguranças, convicções, estado de espíritos diversos, 

pessoas de temperamentos difíceis, enfim, gerir é passear 

em um campo minado onde a qualquer passo em falso tudo 

pode explodir e desencadear uma reação catastrófica e 

quando isso acontece dentro do ambiente de trabalho e esse 

ambiente é a escola tudo fica mais difícil ainda. É fato que 

somos seres humanos e estamos fadados em algum 

momento sermos atingidos pelas diversas situações do dia a 

dia que podem nos tirar dos trilhos em algum momento, 

somos sobrecarregados de responsabilidades alheias a 

escola e que em algum ponto de nosso trabalho podem ser o 

fio desencapado. 

É extremamente necessário que o gestor tenha uma 

visão muito distinta sobre cada ser humano para não agir 

erroneamente e piorar ainda mais as coisas, é aí onde a 

afetividade juntamente ao poder de persuasão do gestor que 

pode promover a diferença e contornar a tempestade. Saber 

enxergar a situação e fazer a coisa certa é tarefa muito 

difícil, mas com calma, sabendo valorizar cada pessoa, 

levando a mesma a pensar sobre é indispensável, pois a 

reflexão leva ao pensamento correto e, por conseguinte, a 

tomada de decisão mais adequada agindo com firmeza, 

respeito e clareza. Muitas vezes somos levados pela emoção 

e muito pouco pela razão e talvez esse seja o pivô de 

inúmeras discussões. É nessa situação que o gestor 

intervém sabendo respeitar as particularidades de cada e 
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consegue trazer o grupo para si eliminando quaisquer 

problemas. 

Segundo Luck (2006, p. 97) fala o seguinte: 

 

Evidencia-se, porém, que o desempenho de 

uma equipe depende da capacidade de seus 

membros de trabalharem em conjunto e 

solidariamente, mobilizando 

reciprocamente a intercomplementalidade 

de seus conhecimentos, habilidades e 

atitudes comuns. Sem estas condições, de 

pouco adiantaria o talento de pessoas nelas 

atuantes, uma vez que pessoas talentosas 

nem sempre formam equipes talentosas. 

Por outro lado, a mobilização e o 

desenvolvimento dessa capacidade depende 

da capacidade de liderança de seus 

gestores. 

 

Muitas vezes o afeto em algumas instituições recebe 

pouca importância provocando uma aversão nas relações 

interpessoais afetando desde os professores e demais 

funcionários como também os próprios alunos interferindo 

de maneira direta ou indiretamente no seu aprendizado. 

Sabemos que esta relação possui um caráter unilateral, 

autoritário e punitivo, que não considera o aspecto sócio 

emocional resultando num distanciamento entre educador e 

educando. Um gestor participativo e inteirado com toda sua 

equipe e conhecedor do ambiente escolar, não deixará isso 

ser um empecilho para a harmonia do ambiente. A 

afetividade quando valorizada pelo gestor dentro do 

processo ensino-aprendizagem traz inúmeros benefícios aos 

seus agentes, para o professor oferece confiança, a 

sensibilidade e o manejo necessário para entender o que 
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seus alunos estão sentindo em determinados momentos e a 

habilidade e competência para encontrar possíveis soluções 

para certos conflitos. 

Para os alunos, o simples fato de sentir-se 

valorizado e respeitado como ser humano já aumenta sua 

disposição para aprender e cooperar com seu professor e 

seus colegas. Estas interações tornam o processo de 

construção do conhecimento e o valor pedagógico das 

relações humanas ainda mais evidentes. O docente, na 

interação com o discente, estimula e ativa o interesse do 

aluno e orienta o seu esforço individual para aprender. É 

relevante ressaltar que a afetividade não acontece apenas no 

contato físico; questionar a capacidade do aluno, valorizar 

seu trabalho, reconhecer seu esforço e incentivá-lo sempre, 

estabelecem formas cognitivas de aprendizagem.  

Segundo afirma LUCK (2008, p. 22): 

 

A gestão participativa se assenta, portanto, 

no entendimento de que o alcance dos 

objetivos educacionais, em seu sentido 

amplo, depende da canalização e do 

emprego adequado da energia dinâmica das 

relações interpessoais ocorrentes no 

contexto de sistemas de ensino e escolas, 

em torno de objetivos educacionais, 

concebidos e assumidos por seus membros, 

de modo a constituir um empenho coletivo 

em torno de sua realização. 

 

O gestor escolar, ao propiciar alternativas para a 

integração, socialização e troca de saberes com o ambiente 

familiar do educando, contribui para a inserção da família 

na escola. A família ao participar dos acontecimentos da 
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escola e acompanhar o dia a dia do aluno, fornece uma base 

sólida para a formação afetiva e cognitiva deste. O aluno se 

sente mais seguro e consciente do mundo a sua volta. 

Quando a família se aproxima da vida da criança, dando 

mais atenção e permitindo trocas de saberes, experiências, 

frustrações, alegrias e conquistas, enriquece as relações 

familiares e permite um desenvolvimento integral mais 

sadio, que persistirá por toda a vida. 

Um líder cordial, que ouve os colaboradores, 

considerando suas opiniões e sentimentos tende a 

estabelecer uma relação de confiança com o grupo. Na 

prática, aquele que sente boas intenções nas atitudes do 

líder tende a partilhar mais informações e a cooperar com o 

que for necessário, seja em desafios da área, momentos de 

excesso de tarefas ou atividades que não façam parte da 

rotina. Quando um líder não projeta afetividade, tendemos a 

nutrir por ele certo desprezo ou inveja, muitas vezes 

julgando que ele não merece o cargo que ocupa. Como 

consequência, nos sentimos desmotivados a contribuir. 

Segundo Wallon (1986, p.33) 

 

"O espaço não é primitivamente uma 

ordem entre as coisas, é antes uma 

qualidade das coisas em relação a nós 

próprios, e nessa relação é grande o papel 

da afetividade, da pertença, do aproximar 

ou do evitar, da proximidade ou do 

afastamento”. 

 

Manter a afetividade no ambiente de trabalho ou 

promove-la não é tarefa fácil, além de propiciar em local 

sereno e com um astral elevado é tarefa constante de um 
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gestor, porém deve-se haver primeiramente por parte de 

todos que fazem esse ambiente um discernimento entre o 

profissional e o pessoal, uma vez que dentro do setor 

profissional a interação, a aproximação entre as pessoas é 

inevitável, os laços de amizades passam a serem mais 

fortes, contudo, o gestor e os demais não podem em alguns 

momentos deixar isso superar sua liderança. Quando as 

pessoas interagem umas com as outras, o trabalho a ser 

executado se torna mais prazeroso. Surge então a 

cooperação pelo fato de poder compartilhar ideias, soluções 

que podem alavancar uma tomada de decisão. Isso 

influencia positivamente no ambiente de trabalho. O 

ambiente de cooperação e harmonia depende de pessoas e 

um fator importante é o relacionamento entre elas, para ter 

um bom êxito e fazer a diferença na construção próspera da 

organização. O relacionamento humano é fundamental, pois 

além de facilitar a convivência entre os indivíduos, aumenta 

a efetividade nos trabalhos. 

É importante também a observação de aspectos para 

a promoção de um ambiente favorável adequado a todos. 

Portanto, o papel do gestor poderá ser elemento motivador 

ou empecilho para uma relação afetiva entre gestor e 

professor, entre os próprios professores, entre professor e 

alunos e nas demais relações presentes no ambiente escolar. 

A afetividade surge nesse meio e tem uma grande 

importância na educação. A presença da afetividade permite 

ao gestor estabelecer uma relação de estímulo e confiança 

com os professores. Personalizar atitudes, porém sem agir 

com paternalismo, estabelecendo limites que garantam o 

bem-estar de todos. 
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De acordo com CARVALHO (2009, p. 109) 

 

As relações interpessoais da equipe e a 

consciência profissional são tão ou mais 

importantes do que a qualificação 

individual para as tarefas. Se os membros 

se relacionam de maneira harmoniosa, com 

simpatia e afeto, as probabilidades de 

cooperação aumentam muito, a sinergia 

pode ser atingida e os resultados produtivos 

surgem de modo consistente. 

 

Liderar não é dar privilégios a terceiros ou quem 

quer que seja, se alguém incorrer nesse erro está 

determinando um prazo para a harmonia acabar, liderar é 

proporcionar as pessoas igualdade de condições em suas 

reivindicações, é sentar para conversar mediante algum 

equívoco que possa ocorrer ouvindo ambos os lados 

independentemente de quem seja próximo a você ou não, se 

deixar o lado emocional cegar sua visão o gestor estará 

determinado a cometer um erro que pode custar o bom 

andamento do local. 

Discernimento, esse é o ponto crucial para qualquer 

pessoa conseguir se relacionar com as demais fortalecendo 

o ambiente e trabalhando em parceria com todos, pois tudo 

tem seu desenvolvimento no âmbito da cooperação e 

coletividade, agregar parceiros tanto dentro do ambiente de 

trabalho com todos que formam a escola como também 

com a comunidade local e principalmente os pais, esses 

fatores levarão ao sucesso de toda equipe. 
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CONCLUSÃO  

 

Consideramos que ser um gestor educacional vai 

muito além de um mero cargo ou uma profissão de grande 

responsabilidade. Ser gestor implica em ser autêntico, com 

visão, ser líder, pois o líder envolve a todos no trabalho, 

fazendo das suas ações um exemplo, tornando importante 

cada membro de sua equipe, motivando para que todos os 

envolvidos acreditem no seu próprio valor pessoal e 

profissional para uma gestão com qualidade. Foi possível 

compreender, também, que em um ambiente em que 

pessoas se relacionam e convivem mais horas com colegas 

de trabalho do que com os familiares é possível que 

conflitos surjam. No ambiente escolar os profissionais, 

alunos e pais estão a todo o momento convivendo com 

sentimentos que podem afetá-los de forma positiva e/ou 

negativa. O gestor educacional se constitui como peça 

fundamental ao conduzir, administrar os sentimentos que 

afloram no contexto escolar.  

Cabe ao gestor servir e liderar, compartilhar acertos 

e insucessos, ajudar, acolher, aceitar críticas e opiniões, 

criar ambiente que envolva prazerosamente toda a 

instituição e acima de tudo ter amor e vontade para fazer do 

seu trabalho não uma obrigação penosa, mas uma 

realização prazerosa voltada para a educação dos alunos, da 

sua equipe e da sua comunidade, valorizando sempre o 

conhecimento e a realização pessoal e coletiva de todos, 

pois esse reconhecimento massageia o ego de cada um, 

tornando-o mais apto por sempre querer fazer melhor. 
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Além do mais, favorecer um ambiente harmonioso é 

fundamental para que as ações da escola aconteçam, é na 

convivência diária do gestor com a comunidade escolar que 

é possível perceber os problemas que podem afetar 

negativamente o trabalho docente. A pesquisa mostrou que 

os laços afetivos podem contribuir para as ações 

construídas na escola; de forma positiva, temos um grupo 

saudável, que se sente pertencer envolvendo com os 

projetos e empenhando em ajudar os alunos com 

dificuldades de aprendizagem, que acredita que os 

problemas de aprendizagens dos alunos são da escola e do 

professor e não apenas das famílias carentes que muitas 

vezes nem às reuniões de pais comparecem; de forma 

negativa, temos um grupo que se torna neutro frente aos 

problemas no contexto escolar. 

Seres humanos são seres que convivem, seres que se 

influenciam mutuamente, afetam e são afetados pelos 

outros, assim os mecanismos da subjetividade das relações 

de interação estão presentes a todo o momento e em todo o 

lugar. A escola, como local de trabalho, que pressupõe 

convívio se não harmônico, ao menos equilibrado, 

colaborativo, participativo e democrático em seu sentido 

pleno, compreende uma complexidade evidente. Nesse 

sentido, o papel do gestor no grupo é de fundamental 

importância na construção de relações afetivas equilibradas, 

pois a partir do momento que o gestor escolar passa a agir 

com autoritarismo ou inabilidade para lidar com pessoas e 

seus afetos tem uma avaliação conceitual geral negativa. Ao 

contrário, o gestor que age com parcimônia, respeito às 

diferenças e às características individuais, que promove 
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oportunidades para participação efetiva e interação, que tem 

competência técnica e acima de tudo que tem conhecimento 

e segurança para lidar com as complexidades e 

subjetividades inerentes aos seres humanos, esse sim, tem 

sua avaliação geral bastante positiva. 

Nesse contexto, portanto, um aspecto da gestão 

exerce fundamental importância na identidade e no sucesso 

do trabalho coletivo da instituição, as relações afetivas que 

nela se desenvolvem e a forma como essas relações se 

mantém. Nesse sentido, a gestão, cada vez mais 

democrática e participativa, passa a lidar com a dimensão 

subjetiva de todos os envolvidos que requer do gestor, além 

das competências já citadas, uma habilidade interpessoal e 

uma especial atenção para a promoção de um ambiente de 

trabalho harmonioso e produtivo, onde os colaboradores 

sejam valorizados, sintam-se motivados e tenham prazer em 

contribuir. 
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CAPÍTULO 4 
 

A AÇÃO PSICOPEDAGÓGICA E A IMPORTÂNCIA DA 

RELAÇAO FAMÍLIA-ESCOLA NO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 

Eliane Reis Neves da Silva8 

BARROS, Betijane Soares de9 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo abordará a importância da relação 

família-escola no processo ensino aprendizagem, bem como 

a ação psicopedagógica nesta relação. 

Primeiramente abordaremos sobre a relação família-

escola no processo ensino aprendizagem, fazendo um 

panorama histórico visitando alguns autores sobre conceitos 

de família, pois de acordo com Bock (2009) a família é o 

primeiro grupo social da qual a criança faz parte e o seu 

primeiro meio de socialização. (SILVA, VICENTE, 

FERREIRA e SILVA, 2015). 

Depois abordaremos a relação família-escola e até 

que ponto esta parceria pode ser favorável ou não no 

processo de ensino aprendizagem, pois para Castro e 

Regattieri (2009), a escola e a família sofreram grandes 
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modificações no decorrer do tempo e que ao percorrermos 

este caminho, poderemos verificar a origem de muitas 

ideias que até hoje fazem parte de nosso sistema 

educacional. (SILVA, VICENTE, FERREIRA e SILVA, 

2015). 

Silva, Vicente, Ferreira e Silva (2015) citam Castro 

e Regattieri (2009) por concordarem que nas últimas 

décadas, a criança passou a ser o foco principal do sistema 

educacional. Essas mudanças incidem diretamente nas 

relações entre pais e filhos e professores e alunos. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9394 

de 20 de dezembro de 1996 aponta que os responsáveis pela 

transmissão da educação são os profissionais da área, mas 

não sozinhos; e sim em uma articulação entre família e a 

escola. 

A partir do que foi citado adentramos num segundo 

momento do trabalho onde abordaremos a ação 

psicopedagógica frente ao processo ensino aprendizagem, 

finalizando com o quesito diagnóstico e intervenção 

psicopedagógica na escola. 

Na tentativa de procurar aprofundar os 

conhecimentos acerca dessas discussões, esta pesquisa 

enquadrou-se na abordagem qualitativa por incluir 

interpretações e entendimento sobre o tema proposto neste 

capítulo e foi desenvolvido como forma de um estudo 

bibliográfico, baseado na revisão de literatura, cujo acesso 

deu-se de forma manual, consulta à livros de referências 

disponíveis de acervo particular e de forma eletrônica, cuja 

consulta eletrônica foi feita em artigos disponibilizados na 

internet, na base de dados eletrônicos da Scientific eletronic 
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Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em saúde 

(BVS) e PubMed Tools. 

A necessidade de discutir a importância do 

envolvimento da família com a escola surge diante dos 

desafios percebidos nesse cotidiano e de como eles são 

sérios e atingem diretamente o aluno, que é o principal ator 

desse processo. A funcionalidade das responsabilidades 

comuns às duas instituições e as responsabilidades distintas, 

que se complementam favorecendo a educação da criança, 

também são fatores que dão base à justificativa do estudo. 

(MOREIRA e SILVA, 2015). 

Após feita esta importante investigação literária da 

problemática: A relação família-escola e a ação 

psicopedagógica são importantes no processo ensino 

aprendizagem? Concluímos que a relação família-escola em 

conjunto com a ação psicopedagógica é de suma 

importância para o processo de ensino aprendizagem. 

 

1. RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA NO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM. 

 

Pôr a família ser o primeiro grupo social a que 

pertencemos, daremos início com a origem do termo 

família que deriva do latim, famulus, que significa “escravo 

doméstico”. Foi criado na Roma antiga, onde entre os 

dependentes inclui-se a esposa e os filhos. Assim a família 

greco-romana compunha-se de um patriarca e seus fâmulos: 

esposa, filhos, servos livres e escravos. (SILVA, 2015) 
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Entender a origem da família, sua organização e seu 

funcionamento no decorrer do tempo será uma tarefa que 

tem sua complexidade, pelo fato da família estar sempre em 

transformação, devido a exigência social de cada época. 

(SILVA, 2015). 

Sendo assim, ao constatar que existem diversos 

conceitos de família faremos apenas um panorama histórico 

sobre a família dos quais serão elencados apenas alguns 

neste capítulo.  

Segundo Morgan (1952), a família “(...) é o 

elemento ativo; nunca permanece estacionária, mas passa 

de uma forma interior a uma forma superior, à medida que 

a sociedade evolui de um grau mais baixo para outro mais 

elevado.”. 

De acordo com Engels (1952), instaura-se a família 

patriarcal, cujo poder família submetida ao poder paterno 

de seu chefe. Na forma semilica, esse chefe de família vive 

em plena poligamia, os escravos tem uma mulher e filhos, e 

o objetivo da organização inteira é o de cuidar do gado 

numa determinada área. 

Ariès (1978) destaca que a família existiu em suas 

formas mais variadas e criativas, e que se presenciam 

profundas mudanças na estrutura familiar em suas 

correlações internas e externas, ou seja, constata-se que a 

evolução da história social da família vem passando por 

várias transformações que podemos resumir da seguinte 

forma. No século XV a família era vista como casal, a partir 

do século XVI a criança entra em cena como um mais novo 

personagem, formando agora uma família. E nos séculos 
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XVII e XVIII surge o sentimento família inseparável ao 

sentimento da infância. 

Sendo assim, com essas informações percebemos 

que a família teve várias evoluções e é a partir delas que 

tentaremos conceitua-la com suas mudanças no limiar do 

século XX.  

Pichon-Rivière (1998), já dizia que a família é uma 

constituição na qual a sua unidade é indispensável de toda 

organização social, através da história do homem, pois é 

através dela e de seu funcionamento que são fornecidos o 

marco adequado para a definição e conservação das 

diferenças humanas, dando forma objetiva aos papéis 

distintos, porém, mutuamente vinculados, do pai, da mãe, e 

do filho, que constituem os papéis básicos em todas as 

culturas. 

De acordo com Orsi (2003), os homens precisam 

unir-se em grupos para sobreviver. Chegar à idade adulta 

era muito difícil, tamanhas as dificuldades enfrentadas na 

natureza. Essa consciência, portanto, resultou em centenas 

de anos de tentativas até que finalmente, os homens 

perceberam que em grupos a chance de se manterem vivos 

era maior. Dessa época, do chamado grupo primitivo, até 

chegar a nossa atual e complexa formação familiar, 

passaram-se milênios. (SILVA, 2015). 

Após esse breve panorama de alguns conceitos e 

evolução da família, percebe-se que a família é um agente 

socializador, pois é nela que a criança adquire sua 

identidade e define sua posição individual. 
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Houve grandes modificações na separação de papéis 

entre o homem e a mulher, e a clássica divisão de tarefas 

pai-provedor e mãe-rainha do lar foi modificado nas 

últimas décadas, na Idade Contemporânea. (SILVA, 2015) 

Segundo Silva (2015), estudos têm mostrado que 

nas primeiras décadas do século XX, havia um afastamento 

da família na escola, embora se reconheça que seja 

fundamental a participação das famílias na educação dos 

filhos, estas demonstravam, naquele momento, um 

profundo desinteresse e despreparo para lidar com o 

assunto. 

Por volta da década de 30 o discurso modifica e 

considera-se necessário a aproximação da família com a 

escola, porém é importante frisar que esta aproximação 

deverá ser feita de forma que os profissionais instruam as 

famílias em como proceder com seus filhos. (SILVA, 2015) 

Knobel (1996), conclui que o processo educacional 

não começa na escola, ele se inicia nas primeiras relações 

com a família, pois é na interação familiar que se 

configuram os traços de personalidade, ou seja, a criança 

conserva o que os psicanalistas chamam de “imagens 

internas”, objetos internalizados, os que gravitam em seu 

desenvolvimento e marcam seu futuro de determinada 

maneira. É o que se chama de “identificações”, que levarão 

a ter uma “identidade”, que definirá cada sujeito como uma 

pessoa, que só terá o seu verdadeiro valor quando se 

integrar na sociedade e concorrer para uma vida melhor. 

Ao conceituarmos família, vimos que ela é um 

agente socializador, pois é na família que a criança adquire 

sua identidade e define sua posição social. Com isso 
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podemos perceber que a família tem um papel importante 

no processo de construção da aprendizagem e não podemos 

deixar de levar em conta o histórico familiar da qual a 

criança faz parte. 

Bettelhein (1988) ressalta que os pais constroem 

expectativas em relação a seus filhos quanto ao futuro, e é 

importante perceber o enfoque do filho no contexto das 

expectativas dos pais, pois o objetivo de se criar um filho é 

permitir que ele, em primeiro lugar, descubra quem quer ser 

e, depois se torne uma pessoa capaz de satisfazer-se 

consigo mesma e com sua maneira de viver. 

Diante disto, os pais não são apenas os primeiros 

professores do filho, são aqueles a partir de quem e através 

de quem ele se orienta; ele observa e estuda o tempo para 

ver o que estão fazendo, como estão fazendo e com que 

sentimentos, exibidos abertamente, negados ou até mesmo 

reprimidos. Assim, os pais mostram-lhe quem ser e como 

ser – o último sempre decorrente do primeiro. 

(BETTELHEIN, 1988). 

Podemos perceber que não se realizam todas as 

expectativas e que em alguns casos, vimos decepções e 

frustrações por parte dos pais em relação ao filho. Até 

porque a criança precisa mostrar aos pais que eles têm sua 

individualidade e que não podem abrir mão dela ou não 

deveriam. 

É através da família que surgem as primeiras 

demandas, onde os pais     desde cedo se preocupam com a 

performance de sucesso do filho, onde esse sucesso passa a 

ser o objeto de desejo do Outro. Consequentemente além da 

demanda dos pais, existe também a pressão social, o que 
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gera uma angústia surda ao qual a criança sente dificuldade 

de identificar. (KNOBEL, 1996). 

Pensar no desenvolvimento da criança, não pode 

deixar de lado a sua relação com a família e a escola, 

mesmo porque quando se pensa no âmbito mais restrito da 

aprendizagem escolar, é pensar também em não deixar os 

pais à parte desse processo. 

Para Lopes (2009), é indispensável que família e 

escola sejam parceiras e com os papéis bem definidos para 

que não se pratique a exigência, mas sim a proposta, o 

acordo. Podendo a família sugerir encontros para a escola, 

não ficando presos somente às reuniões formais, sendo este 

um bom momento para consolidar a confiança e discutirem 

juntos acerca de seus papéis. Já a escola pode estimular a 

participação dos pais, procurando conhecer o que pensam e 

fazem e obtendo informações sobre a criança. (SILVA, 

2015) 

Silva (2015) cita Fernandez (2001), quando esta 

enfatiza que a família necessita estabelecer uma relação de 

parceria com a escola, contribuindo com o aprendizado e o 

desenvolvimento do aluno, pois é através dessa parceria que 

é possível garantir uma educação de qualidade. Com isto 

não se pode continuar ignorando a importância básica da 

família na formação e educação da criança e adolescentes. 

Para que a vida escolar seja vivenciada com maior 

tranquilidade é importante a sintonia entre família e escola.  

Apresentaremos a partir de agora as expectativas 

referentes a como se processa a construção da 

aprendizagem no contexto escolar. 
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Para Dias (1997), é importante identificar o aspecto 

de ordem psicológica, pois este pode interferir na relação 

professor-aluno, quando de algum modo as expectativas do 

professor interferem na aprendizagem do aluno, seja no seu 

ritmo ou na sua abrangência. 

Neste momento adentramos sobre alguns aspectos 

que devem ser levados em consideração quanto a relação 

professor – aluno, ou seja, o que dizer quanto a expectativa 

do professor em relação ao seu aluno? A priori o professor 

também constrói uma expectativa com respeito ao aluno na 

sua caminhada do processo de aprendizagem, percebe no 

decorrer do seu trabalho as diferenças existentes entre seus 

alunos, que vai desde ao ritmo de compreensão até o seu 

potencial físico para atingir as metas estabelecidas dentro 

de um mesmo espaço de tempo. (DIAS, 1997). 

Algumas expectativas desmoronam e se tornam 

frustrantes, levando o professor ao desânimo e desinteresse 

pelo aluno mais lento ou com maiores dificuldades de 

compreensão e persistência, nos treinamentos necessários à 

aprendizagem. Consequentemente o aluno percebe que não 

está sendo atendido em suas necessidades, começando a 

perder a autoestima e passa a não acompanhar o ritmo da 

classe, distanciando-se cada vez mais da aprendizagem 

junto com os colegas e podendo até interromper seu 

processo de aprendizagem escolar. 

Outro aspecto a ser considerado é sobre a 

expectativa do professor em relação a sua própria imagem 

profissional, ao sentir-se atingido em sua competência a 

cada insucesso metodológico com o aluno. Nesse momento 

é importante o professor refletir sobre sua postura 
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profissional e eficiência de sua metodologia, e 

simultaneamente olhar o aluno para ver se por parte dele 

existe algo que faça com que ele realmente tenha 

dificuldade de aprender. Este olhar diferenciado facilita ao 

professor enriquecer seu trabalho com novas metodologias, 

ajudando o aluno nesse processo de aprendizagem. (DIAS, 

1997). 

Não podemos esquecer que a escola também espera 

resultados positivos neste processo de ensino 

aprendizagem, pois esta se sente afetada, tanto em relação 

aos resultados positivos, como nos resultados negativos. 

Cabe a escola atuar como mediadora, tendo como 

prioridade tornar accessível este processo de aprendizagem. 

De acordo com Cordiè (1996), as esperanças que 

são depositadas na criança precisam ser alicerçadas no 

trinômio desejo-interesse-possibilidade, é através dessas 

três condições básicas que podemos construir expectativas e 

esperanças. Usar a expectativa como elemento estimulador 

do trabalho com a criança e o conhecimento da 

potencialidade para aprender ser o parâmetro para 

estabelecer a metodologia e a técnica que deverão ser 

utilizados. 

Neste momento vale ressaltar que a psicanálise tem 

fornecido importantes contribuições às diferentes áreas de 

conhecimento científico e a Educação se encontra em uma 

delas.  

Sabe-se que Freud não se ocupou especificamente 

do processo de aprendizagem, mas elaborou teorias sobre o 

funcionamento mental, a personalidade e o 

desenvolvimento do indivíduo. Sendo assim, de acordo com 
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Kupfer (2004), a psicanálise possibilita compreender os 

determinantes psíquicos da aprendizagem e também obter 

uma análise profunda e abrangente de aspectos 

inconscientes nela envolvidos. (PEREIRA, 2017). 

Neste momento recorreremos a um fenômeno que 

está presente em todas as relações humanas e que na 

psicanálise ficou reconhecida como um conceito central, a 

transferência. 

Na psicanálise, de acordo com Laplanche e Pontalis 

(1983) a transferência designa o processo pelo qual os 

desejos inconscientes se atualizam sobre determinados 

objetos no quadro de um certo tipo de relação estabelecida 

com eles e, eminentemente, no quadro das relações 

analítica. Se referindo à repetição de protótipos infantis 

vividos com uma sensação de atualidade acentuada. Na 

dinâmica psíquica do sujeito, os protótipos infantis são 

inconscientes e a sensação de atualidade é consciente. 

(PEREIRA, 2017). 

A transferência na relação professor-aluno ou 

transferência pedagógica se refere aos conteúdos afetivos 

que o aluno destina à figura do professor. Sendo assim, um 

professor pode tornar-se a figura a quem serão endereçadas 

os interesses de seu aluno, porque é objeto de uma 

transferência. E o que se transfere são as experiências 

vividas primitivamente com os pais. (PEREIRA, 2017). 

Kupfer (2004), ao analisar a transferência atribui 

fundamental importância ao desejo de saber do aluno. 

Assim, a transferência se produz quando o desejo do saber 

do aluno se aferra, se liga a um traço particular da pessoa 

do professor. Transferir, neste contexto, traz implicações 
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para o professor. Uma vez instalada a transferência, o 

professor se torna depositário de algo que pertence ao 

aluno. Em decorrência disso, o professor fica 

inevitavelmente carregado de uma importância especial, de 

um poder. (PEREIRA, 2017). 

Percebemos que pela transferência, o aluno projeta 

conteúdos emocionais inconscientes no professor. Mesmo 

desconhecendo esses conteúdos, o professor poderá exercer 

continência e transformação dos mesmos, tornando a 

aprendizagem satisfatória. A não compreensão da 

transferência poderá potencializar a dificuldade do aluno, 

bem como gerar impedimentos na relação pedagógica. 

(PEREIRA, 2017). 

Retornando ao papel da família no processo de 

construção da aprendizagem, acrescentamos um aspecto de 

suma importância relativo à aprendizagem que é o fato de 

não se saber estudar, ou ter dificuldades em estudar, 

gerando assim dificuldades de aprender. 

Fernandez (1990) comenta que as dificuldades de 

aprendizagem diminuiriam se ensinássemos a criança a 

estudar, para que ela aprenda o conteúdo que lhe é 

transmitido, pois ao ensiná-la e estudar estará lhe 

proporcionando o melhor instrumento que lhe ajude a 

produzir, segundo sua potencialidade e suas motivações. 

Dessa forma a criança entende que a aprendizagem 

se dá de duas maneiras: aprendendo atividades específicas e 

organizando sua forma própria de aprender. 

Sendo assim, para que o processo de aprendizagem 

ocorra, é necessário que seja significativo, por isso a 

importância de que o ensino escolar apresente relações 



- 95 - 

estreitas com a realidade social e pessoal do aluno, e que ao 

mesmo tempo lhe cause prazer procurando levar em 

consideração a interação da criança e sua capacidade de 

aprender por si mesma. (FERNANDEZ, 1990). 

Partindo dos pontos levantados até o momento 

podemos concluir que para uma criança aprender é 

necessário levar em conta como questão básica, sua 

realidade pessoal, pois esta diferencia de pessoa para 

pessoa, como as diferentes características de personalidade, 

ritmos distintos na execução de tarefas e formas peculiares 

de interpretar o que acontece ao redor, sobretudo nas 

relações interpessoais. 

Esses e outros fatores podem contribuir para 

entender que o fracasso escolar não parte apenas da 

incapacidade da criança de alcançar as expectativas 

esperadas por parte da família, professor e escola, e que é 

somente na escola que as deficiências de aprendizagem 

podem ser resolvidas na escola. 

Segundo Fernandez (1990), cada vez mais se 

confirma que o rendimento escolar pode ser afetado por 

uma série de variáveis que se escondem, muitas vezes, na 

própria relação familiar. Sendo a dificuldade de 

aprendizagem às vezes a única forma que a criança 

encontra para manifestar sua angústia ou pedido de socorro. 

Sendo assim, a família é fundamental na construção 

da aprendizagem e que a interação ativa dos pais no dia a 

dia do processo educacional dos filhos, bem como a inter-

relação familiar, estimula a construção do conhecimento. E 

para que a escola obtenha sucesso neste trabalho é 

necessário que ela conte com o apoio de uma equipe 
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multidisciplinar, composta por supervisor, coordenador, 

orientador, psicólogo ou psicopedagogo. 

1.1 Ação psicopedagógica frente ao processo ensino 

aprendizagem. 

Para que se possa identificar qual a ação 

psicopedagógica apropriada frente ao processo de 

construção de aprendizagem, é necessário, antes de mais 

nada, conceituar o que é psicopedagogia e seu objeto de 

estudo, bem como sobre que bases teóricas subsidiou-se 

essa ação psicopedagógica no processo ensino 

aprendizagem. 

Neste momento iniciaremos conceituando a 

psicopedagogia e seu objeto de estudo de acordo com 

alguns autores. Segundo Rubinstein (1996), a 

psicopedagogia tem por objetivo compreender, estudar e 

pesquisar a aprendizagem nos aspectos relacionados com o 

desenvolvimento e os problemas da aprendizagem. A 

aprendizagem é entendida aqui como decorrente de uma 

construção de um processo, o qual implica em questioná-

los, hipóteses, reformulações, enfim, implica um 

dinamismo. A psicopedagogia tem como meta compreender 

a complexidade dos múltiplos fatores envolvidos neste 

processo.  

Já Visca (1987), baseia a psicopedagogia numa 

“epistemologia convergente” onde conceitua a 

aprendizagem e suas dificuldades dentro de abordagens 

psicanalíticas, piagetianas e de psicologia social de Pichon 

Rivière, respondendo assim tanto o processo geral de 

aprendizagem como as aprendizagens particulares, tendo 

uma visão estrutural do ser humano, já que a aprendizagem 
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se dá sobre a apreensão integrada dos aspectos afetivos, 

cognitivos e sociais. 

Para Bossa (2011), a psicopedagogia surgiu com o 

intuito de ajudar as pessoas com problemas de 

aprendizagem, e seus ramos de atuação situam-se, 

sobretudo, nas ações preventivas em instituições e na 

clínica com atendimentos individualizados.  

Portanto, para Anjos e Dias (2015) a psicopedagogia 

propõe-se buscar uma resposta para os conflitos na 

aprendizagem com técnicas de trabalho dos quais podem 

ser desenvolvidos de forma individual ou em grupo, 

resgatando assim a vontade de aprender, de modo a 

observar quais fatores, possivelmente, podem contribuir ou 

não para o processo de ensino–aprendizagem. 

Destacamos que a psicopedagogia institucional pode 

ser desenvolvida no contexto hospitalar, no setor 

empresarial, em organizações assistenciais e na instituição 

escolar. O enfoque deste trabalho está embasado apenas no 

contexto escolar, local que a psicopedagogia pode ser 

realizada preventivamente e cuja função é, principalmente, 

de antecipar os problemas que podem ocorrer na 

aprendizagem e assim combater o fracasso escolar. 

(ANJOS e DIAS, 2015). 

De acordo com Oliveira (2009), a psicopedagogia 

institucional se coloca atentamente às variadas 

possibilidades de construção do conhecimento e valoriza o 

imenso universo de informações que envolve a vida escolar. 

(ANJOS & DIAS, 2015). 
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Silva (1998) relata que entender que o objeto do 

psicopedagogo é a construção do conhecimento não garante 

que a procura à esse serviço tenha a mesma visão, já que a 

queixa principal que sempre chega é a de fracasso escolar, 

não havendo uma preocupação por parte de quem procura 

ajuda, das causas dessa dificuldade serem realmente 

problemas de aprendizagem ou de outra natureza, muito 

menos se preocupam em saber as abordagens 

psicopedagógicas utilizadas, bem como seus limites 

também são desconsiderados. 

Baseando-se em Bossa (2011), quando ela se refere 

que a psicopedagogia possui um enfoque multidisciplinar 

abrangendo a Pedagogia, a Psicanálise, a Psicologia, a 

epistemologia, a Linguística e a Neuropsicologia, dentre 

outras áreas de conhecimento. 

É importante compreender que as diversas áreas do 

conhecimento citadas acima balizam as práticas 

psicopedagógicas e que não devem ser utilizadas 

isoladamente. Pois, o indivíduo deve ser compreendido 

como um ser social e complexo. (ANJOS e DIAS, 2015). 

Martini (1994) observa que na contemporaneidade a 

psicopedagogia pauta-se em três fundamentações teóricas 

que são elas: a psicanálise, o associacionismo e o 

construtivismo. Na psicanálise uma base fundamental é o 

vínculo, portanto, de acordo com a psicanálise, é necessário 

a criação do vínculo para que ocorra a aprendizagem. No 

associacionismo a valorização está centrada no tecnicismo, 

neste caso, prevalece o elemento externo sobre o cognitivo. 

No construtivismo as relações sociais mostram-se 

essenciais para o desenvolvimento, pois elas orientam o 
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sujeito na construção do conhecimento. (ANJOS e DIAS, 

2015). 

Sisto (1996), também cita o construtivismo como 

uma das bases teóricas para entender como ocorre o 

processo de construção do conhecimento facilitando, a 

compreensão de quando ocorre uma defasagem nesse 

conhecimento.  

Ter conhecimento dos períodos de desenvolvimento 

que Piaget descreve, faz com que a visão mude em relação 

ao aluno estar apto ou não à aprender e passa a perceber que 

trata-se muito mais de defasagens nas construções 

cognitivas do que incapacidade ou impossibilidades 

intelectuais em um caso, ou alta dotação no Outro. (SISTO, 

1996). 

Importante perceber que Piaget sugere uma 

continuidade entre o ser biológico e o ser cognitivo, 

reconhecendo o biológico como necessário, mas não 

suficiente para a formação cognitiva do ser humano, 

trazendo consigo; uma valorização, e possibilidade de 

independência para o homem que as teorias psicanalíticas 

não podem trazer. (SISTO, 1996). 

Neste momento percebemos a importância de como 

essas bases teóricas ajudam a entender melhor o processo 

de ensino aprendizagem, fazendo com que o 

psicopedagogo, ao tomar posse desses conhecimentos, 

tenha uma visão mais ampla sobre a dificuldade de 

aprendizagem ou fracasso escolar. 
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Cordiè (1996) cita que é importante ter um olhar 

psicopedagógico da queixa de forma que levante a suspeita 

de não se atribuir todas as dificuldades de aprendizagem 

como apenas puramente afetivo ou puramente cognitivo.  

Reconhece-se que a afetividade exerce um papel 

importante e dificilmente se nega que essa afetividade 

possa atingir o sistema cognitivo de qualquer sujeito 

cognoscente. Mas isso não quer dizer que ela é o centro da 

causa de qualquer problema de aprendizagem. (CORDIÈ, 

1996). 

Com o construtivismo adquiriu-se instrumentos para 

se enfrentar o problema das dificuldades, facilitando uma 

concepção de homem que traz consigo uma mudança de 

atitude frente ao problema, na qual o psicopedagogo não 

pode ignorar. Demonstrou também que o conhecimento não 

é apenas uma simples aquisição baseada em informar-

aprender ao ensinar-aprender, que aprender não implica 

apenas em ter condições de reconstruir a informação de 

maneira correta e ter posto em jogo a possibilidade do 

homem de construir seus próprios conhecimentos. (SISTO, 

1996). 

Rubinstein (1996) cita que a psicanálise por si 

mesma não obtém informações sobre o sistema cognitivo, 

tendo que para isso buscar instrumentos e informações em 

outras bases teóricas para que possa ajudá-la a entender 

esse processo de construção do conhecimento. Mas nem por 

isso ela não deixa de ter uma parcela importante quando 

fala da importância do desejo para que a criança aprenda e 

até que ponto uma rede de demandas pode dificultar esse 

“aprender”. 
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A questão é que equivocadamente entende-se bons 

resultados dos alunos que fazem os bons mestres serem 

reconhecidos pela hierarquia institucional: direção, 

inspeção acadêmica. (SCHETTINI, 1997). 

O desejo de saber e a necessidade de compreender 

estão dentro da criança, e vão prolongar através das 

inúmeras perguntas que ela vai fazer posteriormente. 

Para Cordiè (1996), a curiosidade, o prazer da 

descoberta e a aquisição de conhecimento fazem parte da 

própria dinâmica da vida. Da aprendizagem pelo jogo, ela 

deve passar, no decorrer da infância, a outra forma de saber, 

aquele que a escola oferece. Ora, é frequentemente nesse 

momento que a mecânica emperra, há uma parada, uma 

recusa inconsciente de aprender, de entrar em um novo 

sistema de aquisição de conhecimentos. 

Segundo Cordiè (1996), Freud entende esse desejo 

do saber a uma pulsão epistemológica que é inibida, há uma 

suspensão dos investimentos cognitivos, inversão da pulsão 

(o nada saber). 

Isto significa que o traço do sistema tem 

significações múltiplas, pois quando o desejo fica 

abandonado ou interditado, o sujeito despenderá toda a sua 

energia para nada saber, e esse sintoma dever ser procurado 

ao lado da demanda esmagadora o Outro, seja o “aprenda”.  

Cordiè (1996) se refere a uma frase de Lacan “O 

sintoma da criança encontra-se em condições de responder 

ao que há de sintomático na estrutura família” frase esta 

que reflete sobre o porquê dos sintomas da criança, pois é 

quando a criança sabe que ela é o objeto de desejo do 

Outro, e até que ponto ela pode responder essa demanda, ou 
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seja, por trás da demanda, a criança deverá adivinhar o que 

existe de desejo e de amor, pois só medindo as incertezas e 

os limites do Outro que ela poderá se liberar de seu domínio 

e se construir como ser de desejo. 

Outra demanda que gostaríamos de destacar se 

refere à democratização do ensino, onde implica em que as 

crianças sejam ou se tornem iguais, ignorando às diferenças 

entre elas. (CORDIÈ, 1996). 

Outro fato que não é levado em consideração, é em 

relação a crise que o sujeito atravessa nesse período chave 

de sua evolução, onde em plena crise edipiana, ele deve 

renunciar a sua posição de criancinha protegida, garantida 

pelo meio familiar, e se tornar um ser social confrontando a 

lei do grupo. Nesse momento a criança deve se tornar um 

sujeito por inteiro: o do status do objeto que satisfaz o 

Outro deve passar ao status de sujeito desejante. (CORDIÈ, 

1996). 

Geralmente quando a criança ingressa na escola, os 

profissionais da área subtendem que ela já superou a crise 

citada acima e tratam-na como tal, só que nem sempre essa 

é a realidade, podendo causar uma problemática, nos 

primeiros passos do sujeito em sua vida escolar. (CORDIÈ, 

1996). 

Na abordagem psicopedagógica de Fernandez 

(1990), existem pelo menos quatro níveis numa maneira 

individual da relação quando está em jogo a aprendizagem 

e esses níveis são conduzidos pelo ensinante e pelo 

aprendente em um processo vincular, pois para aprender, 

necessita-se de dois personagens (ensinante e aprendente), e 

um vínculo que se estabeleça entre ambos. 
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Com isso estamos dizendo que o fracasso no 

aprender encontra-se na relação particular entre organismo-

corpo-inteligência-desejo desse sujeito, que passa por uma 

particular situação vincular (FERNANDEZ, 1990). 

Fernandez (1990) pontua que o psicopedagogo olha 

a criança como um todo, onde esse jogo de aprender não só 

está incluída a relação organismo e corpo, mas também a 

inteligência e o desejo e os aspectos que tem a ver com a 

corporeidade, ao sistema sócio-econômico-educativo, 

sobrepondo uma outra dimensão: a da alteridade ou do 

Outro. 

Ao falar de inteligência, desejo e copropriedade, 

vamos referir-nos a intercâmbios afetivos, cognitivos como 

o meio, não só a intercâmbios orgânicos, mas que também 

observamos os intercâmbios simbólicos, os virtuais e 

especialmente os vínculos de aprendizagem. 

(FERNANDEZ, 1990). 

Para Weiss (1994), cabe ao psicopedagogo não 

deixar de observar o que sucede entre a inteligência e os 

desejos inconscientes, quando o objeto de estudo é a 

problemática de aprendizagem, isso depois de ter verificado 

se não houve comprometimento orgânico ou corporal.  

Assim como a inteligência tende a objetivar, a 

buscar generalidades, a classificar, a ordenar, a procurar o 

que é semelhante, o comum. O movimento do desejo ao 

contrário é subjetivante, tende à individualização, à 

diferenciação, ao surgimento do original de cada ser 

humano único, em relação ao Outro. Maneja-se com 

simbólicos que tendem a diferenciar do signo. E é através 

do nível simbólico que a vida afetiva e a vida das 



- 104 - 

significações se organizam nos diferenciando, pois expressa 

nossos sonhos, nossos erros, nossas lembranças, nossas 

falhas, nossos mitos. (FERNANDEZ, 1990). 

Sendo assim, o psicopedagogo precisa levar em 

consideração de que para que haja aprendizagem é 

necessário reconhecer o nível cognitivo e o desejante nesse 

processo, além do organismo e do corpo, pois não há como 

separar a aprendizagem ao lado da inteligência e a 

sexualidade do lado do desejo, pois são funções que 

intervém ambos os níveis. 

Para Weiss (1994), a importância da entrada da 

psicopedagogia na escola deveu-se, inicialmente, à meta-

aprendizagem, sendo preciso que todos os seguimentos da 

escola tenham a oportunidade de refletir, observar e buscar 

significado na própria aprendizagem e, a seguir, nas dos 

outros.  

 

1.2 Diagnóstico e intervenção psicopedagógica na escola 

 

Após apresentado através de alguns autores 

conceitos de psicopedagogia, seu objeto de estudo e 

modelos teóricos de como se dá o processo de ensino 

aprendizagem. Trabalharemos neste momento os conceitos 

básicos para o diagnóstico do problema de aprendizagem e 

as intervenções psicopedagógicas. 

A proposta de atuação do psicopedagogo na escola 

desenvolve-se em diferentes níveis, que segundo Weiss 

(1994), os dois primeiros níveis leva-se em consideração o 

conhecimento dos educadores em como se processou a 

construção de seu próprio modelo de aprendizagem e como 
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ele atua como mediador nessa relação aluno aprendente 

com o objeto aprendizagem escolar. Já o segundo 

conhecimento se refere ao como se dá o processo de 

constituição do ser humano e suas diferentes etapas 

evolutivas. No terceiro nível leva-se em consideração como 

identificar o fracasso na aprendizagem e como melhorar o 

âmbito escolar e/ou encaminhamento para uma avaliação. 

No quarto nível faz-se um estudo aprofundado das questões 

relativas ao meio cultural, social e político que é parte 

integrante de todo processo de ensino-aprendizagem 

escolar. No quinto e sexto nível, temos o conhecimento por 

parte do educador e a melhoria das condições da escola, que 

fazem parte das “condições externas do ato de aprender”. 

Mediante os níveis citados acredita-se que pode 

iniciar um trabalho psicopedagógico na escola, tendo como 

ponto de partida a reflexão individual e grupal sobre as 

próprias aprendizagens e sobre o que a escola produz. 

Cabendo ao psicopedagogo dar subsídios ao educador para 

ajudá-lo a discernir no fracasso escolar do aluno, o que é 

seu enquanto ensinante, o que é da escola enquanto 

instituição de promoção da construção do conhecimento e o 

que é do aluno-aprendente, partindo dentro de um marco 

sócio-político-cultural. 

Weiss (1994) ressalta que o importante não é ter 

mais um profissional no corpo técnico, mas sim introduzir 

novos conhecimentos, posturas básicas, novas formas de 

trabalhar a construção e produção de conhecimento, que 

pode ser feita através de assessorias, treinamentos, cursos, 

intervenções periódicas. 
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Conforme cita Nascimento (2013), o psicopedagogo 

na instituição escolar é o profissional indicado para 

assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos 

aspectos do processo de ensino aprendizagem e tem uma 

atuação preventiva. Na escola, o psicopedagogo poderá 

contribuir no esclarecimento de dificuldades de 

aprendizagem que não têm como causa apenas deficiências 

do aluno, mas que são consequências de problemas 

escolares. Seu papel é analisar e assinalar os fatores que 

favorecem, intervêm ou prejudicam uma boa aprendizagem 

em uma instituição. Propõe e auxilia no desenvolvimento 

de projetos favoráveis às mudanças educacionais, visando 

evitar processos que conduzam às dificuldades da 

construção do conhecimento. (SILVA, VICENTE, 

FERREIRA e SILVA, 2015). 

Mediante o que foi exposto, não se pode negar a 

importância do psicopedagogo na escola, como demonstra 

Silva (2012), quando diz que a psicopedagogia institucional 

possui um papel muito importante no sentido de cuidar de 

todos os processos de aprendizagem que acontecem no 

interior da escola. Isto significa dar conta dos processos de 

aprendizagens docentes e discentes, dos seus medos, 

preconceitos, dificuldades e facilidades que articulados no 

conjunto, retratam a identidade de todo o grupo escolar. 

(SILVA, VICENTE, FERREIRA e SILVA, 2015). 

De acordo com Diógenes (2018) o papel do 

psicopedagogo como um profissional na instituição é 

essencial para elaborar o diagnóstico, a intervenção e ser 

parceiro da comunidade escolar no processo ensino 

aprendizagem, facilitando, orientando e identificando 
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dificuldades que possam ser superadas, acreditando no 

desenvolvimento do aprendente. 

Mesmo sabendo da importância do psicopedagogo 

na escola, de acordo com Souza (2014), não podemos negar 

as dificuldades encontradas por este profissional na 

realização de seu trabalho, muitas vezes por desconhecer 

totalmente o processo de ensino aprendizagem; outras pela 

relação difícil que estabelece com o aluno atendido. Sem 

falar das resistências da parte da equipe educacional da 

instituição, pois muitas vezes, devido ao seu diagnóstico, há 

uma necessidade de uma avaliação de todo processo 

educativo, o que na maioria das vezes, não é visto com bons 

olhos pela escola. (SILVA, VICENTE, FERREIRA e 

SILVA, 2015). 

Por isto Silva (2014), ressalta que é de fundamental 

importância que o psicopedagogo analise o aluno em todo o 

seu contexto: sua postura diante das atividades que lhe são 

apresentadas em sala e durante a execução das mesmas, sua 

relação como os colegas e com o professor. Só assim 

conseguirá concluir o seu diagnóstico de maneira a não 

sobrecarregar o aluno, taxando-o de incapaz, além de 

envolver todos os profissionais em uma reflexão constante 

sobre os caminhos anteriormente traçados, seus pontos 

positivos e negativos, repensando a proposta atual de 

aprendizagem e o que pode ser mudado para atender de 

maneira generalizada a todos os alunos. (SILVA, 

VICENTE, FERREIRA e SILVA, 2015). 

Para Rubinstein (1996), o diagnóstico deve ser visto 

como sendo um processo de caráter investigatório, 

interventivo e contínuo. É importante que o psicopedagogo 
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se considere um detetive em busca de pista, onde a meta 

seja a de investigar todo o processo de aprendizagem, 

levando em consideração a totalidade dos fatores nele 

envolvidos; para através dessa investigação, entender a 

constituição da dificuldade de aprendizagem. 

Rubinstein (1996), também enfatiza a característica 

de intervenção mediante o diagnóstico, onde o 

psicopedagogo interage durante o processo de diagnóstico e 

esta interação ocorre de vários níveis e com os diferentes 

participantes do processo investigatório: a família, a escola, 

o aluno. 

Conforme Diógenes (2018) é relevante compreender 

a importância de um psicopedagogo na instituição escolar 

para diagnosticar e intervir nas dificuldades de 

aprendizagem dos alunos e assim efetivar uma 

aprendizagem de qualidade. Além disso, através de sua 

atuação ser o elo entre escola, família e alunos com 

dificuldades de aprendizagem mobilizando assim a 

participação de todos no sucesso escolar.  

O diagnóstico tem grande importância passando a 

identificar as diferentes etapas do desenvolvimento 

evolutivos dos alunos e a compreensão de sua relação com 

a aprendizagem, e depois dele se possível e preciso, 

encaminhar a criança para profissionais fora da escola. 

(DIÓGENES, 2018). 

As intervenções visam à solução de problemas de 

aprendizagem com foco na criança e na instituição de 

ensino, sendo assim, as intervenções psicopedagógicas 

também aparecem para a melhoria da qualidade de ensino 

no ambiente escolar entendendo e compreendendo as 
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competências técnicas e compromissos políticos presentes 

em toda a dimensão do aprendente. (DIÓGENES, 2018). 

Portanto, é uma visão do diagnóstico 

psicopedagógico confrontar resultados para analisar as 

causas dos acertos e desvios ocorridos, bem como em 

detectar pontos fortes e fortalecê-los mais, pontos fracos ou 

muito ruins para minimizá-los ou eliminá-los no processo 

de aprendizagem. Já a intervenção acontece depois do 

diagnóstico, onde o profissional especializado na 

psicopedagogia será como um mobilizador do grupo para as 

descobertas, ele mediará à tomada de consciência do grupo 

sobre sua realidade e coordenará o processo de tomada de 

decisões quanto às ações que serão realizadas, entendendo 

que sem diagnóstico não saberá para onde o grupo se 

dirigirá. (DIÓGENES, 2018). 

 

CONCLUSÃO  

 

No decorrer deste capítulo vimos primeiramente um 

breve panorama sobre as características da família ao longo 

da história e o quanto é relevante a relação família-escola 

no processo ensino aprendizagem, por entendermos que ela 

é a base de todos os avanços e a concretude da vida em 

sociedade, além de ser a primeira instituição na qual a 

criança está inserida e é responsável pelo cuidado e plena 

formação deste cidadão.  

Para que os alunos tenham uma aprendizagem 

significativa é importante que a relação família-escola tenha 

uma continuidade na colaboração direta com as propostas 

da escola, pois quanto maior for a parceria entre família e 
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escola, mais positivos serão os resultados obtidos na 

formação do educando. 

Em relação a ação psicopedagógica destacamos 

inicialmente alguns conceitos sobre a psicopedagogia 

entendendo da complexidade de um único conceito. 

Abordamos sobre o objeto de estudo da psicopedagogia e 

suas bases teóricas. 

Observamos os inúmeros desafios que são 

apresentados, como também a importância deste 

profissional ter um conhecimento teórico e clareza na sua 

identidade como psicopedagogo, bem como que atitudes ele 

pode e deve tomar para promover um melhor rendimento 

escolar no aluno com dificuldades na aprendizagem. 

Sendo assim, cabe ao psicopedagogo observar, 

diagnosticar, intervir. Ao trabalhar com diagnósticos poderá 

auxiliar os professores, equipe técnica e família e, 

principalmente atuar na prevenção dos casos de alunos com 

problemas de aprendizagem, evitando o fracasso escolar, 

intervindo junto às famílias, através da colaboração, 

orientação e diálogo como também com sua escuta, 

propondo novas estratégias ao sistema escolar e assim criar 

condições favoráveis para a resolução dos problemas que 

surgem, fazendo com que o ensinar e o aprender se tornem 

comprometidos.  

Sendo assim, concluímos que a relação família-

escola em conjunto com a ação psicopedagógica é de suma 

importância para o processo de construção da 

aprendizagem. E que a ação pedagógica acontecendo de 

forma correta, pleno de seu saber, da sua criatividade, da 

sua perspicácia possibilitará condições de adaptar o 
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trabalho em conjunto com a família frente às ocorrências 

provenientes das dificuldades no processo de 

aprendizagem. 
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CAPÍTULO 5 
 

SUBJETIVIDADE E O PAPEL DO PROFESSOR  

 

Adriana Cavalcante da Silva Lessa10 

BARROS, Betijane Soares de11 

 

INTRODUÇÃO 

 

O dia a dia das escolas faz com que haja um pensar 

e o intervir com maior rapidez e eficiência já que se vem 

sendo exigida a prática na constituição federal de 1998 nos 

incisos I a VII, complementando com a LDB 9394/96, os 

quais se comprometem em ofertar um ensino de qualidade 

para todos, respeitando os princípios da democracia, 

liberdade e tolerância a fim de formar o sujeito na sua 

íntegra. 

Desenvolver tais princípios dentro de um espaço 

educacional onde se constata de um lado a falta de 

motivação por parte dos profissionais em educação e do 

outro os valores invertidos por partes do nosso alunado, 

passa a ser um grande desafio para tornar o espaço escolar 

um local de repleta harmonia e aprendizagem, através da 

pesquisa. 

                                                           
10 Graduada em Letras no CESMAC, Especialização em 

Psicopedagogia pelo CEAP, mestre em Ciências da Educação pela 

Absoulute Christian Univesrsity, Doutoranda em Ciências da Educação, 
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mail: Adrianacavalcante32@hotmail.com 
11 Professora orientadora, Doutora em Ciências da Educação e Ciências 

da Saúde. bj-sb@hotmail.com 
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Esta é uma postura dialética de ação-reflexão-ação 

defendida por Paulo Freire. Em que o professor precisa 

incorporar a postura do professor – pesquisador: exige 

empenho, estudo, constatações, participação consciência de 

quando pode recuar ou avançar. Segundo Demo (2000 p.5), 

O que melhor distingue a educação escolar de outros tipos e 

espaço educativo é o fazer-se e refazer-se na pela pesquisa. 

Freire menciona ainda que para politizar se faz 

necessário o professor também ser politizado. 

Saber pensar é uma potencialidade humana e possui 

relação com a capacidade de aprendizagem. “É a teoria 

mais prática que existe, ou a prática mais teórica que 

existe” (DEMO, 2004). 

Referindo-se ao que está exposto acima, há uma 

necessidade de mudança no contexto educacional e um 

pensar diferente no que se diz respeito ao papel do 

profissional em educação. A obtenção de novas 

aprendizagens nos faz questionamento sobre nossa prática 

que estão sendo adotadas.  

Desta forma, a aprendizagem nos remete a 

diferentes caminhos que teremos que traçar. Refletindo 

sobre a subjetividade e respeitando a individualidade de 

cada pessoa. A comunicação verbal, reciprocidade e 

práticas educacionais que estimulem novos conhecimentos 

com significado, atribuem novos contextos para os 

profissionais na docência construírem identidades e novos 

saberes. 
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São nas mudanças onde cada indivíduo elabora suas 

alternativas de atuar no mundo, refletir, concordar ou não 

com o senso comum e contribuir com as alternativas de 

superação. 

O diálogo, a vida pessoal, troca de vivências, 

experiências e as metodologias, são facilitadores na 

aprendizagem. 

Há uma necessidade de uma nova postura dos 

educadores e focar o ensino no aluno em sua totalidade. 

Além de ressaltar o lado racional do aluno, é importante 

olhar também o todo, ou seja, seus atributos pessoais e 

sentimentos quando programa suas ações profissionais. 

É necessário entender o papel do professor, 

enquanto transmissor de conhecimentos e saberes. Mas para 

isso, a cultura escolar precisa levar em consideração a 

constituição do desejo, abrir espaço para alunos e 

professores relatarem suas dores e sofrimentos. Relacionar 

esse tema com a nossa atualidade, principalmente a 

subjetividade de cada um. 

O educador necessita olhar para si, como o 

responsável por futuras transformações na docência, frente 

à falta de interesse dos alunos. Modificar as matérias que 

são obrigatórias, a maneira como esta é exposta, fazer com 

que esse conteúdo tenha sentido para o aluno e levá-los a 

curiosidade, criticidade e enfrentar novos desafios. 

Para haver melhorias na educação brasileira, 

necessita a reflexão sobre a atual situação no ensino, 

consequentemente, elaborar e exercer ideias e ações para 

garantir um futuro promissor. 
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Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, o 

objetivo desse capítulo é fazer uma reflexão sobre o papel 

do professor em sala de aula, destacando o respeito à 

subjetividade de cada um e para uma melhor aprendizagem. 

 

1. SUBJETIVIDADE 

 

O entendimento de subjetividade nos dias atuais 

engloba o indivíduo em vários aspectos, entre eles, o social, 

cultural e coletivo. Nesse sentido deve-se ter um olhar mais 

profundo no que diz respeito ao processo de ensino 

aprendizagem. 

A subjetividade é constituída no relacionamento 

com outro indivíduo, que possui sua história, sua 

personalidade. E o sujeito social, é gerado na relação com a 

sociedade e com a escola. Nessa perspectiva constrói o 

sentido do eu como ser social, 

Segundo (SMOLKA et al., 1995): 

 

Embora o papel da realidade social na 

formação do sujeito individual seja uma 

ideia ampla aceita (e óbvia), controvérsia e 

ambiguidades surgem quando a natureza 

deste papel e a gênese dos processos 

individuais são conceituadas. As 

abordagens deste problema envolvem 

elaborações teóricas que tendem a 

privilegiar ou o funcionamento 

intraindividual ou interindividual.  

 

Como se percebe claramente que a formação do eu 

está relacionado com a realidade social cabe à escola traçar 

mecanismo através do qual se preocupe com a formação 
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desse ser que esta interlaçados como a vida diária do 

professor que tem que motivar, transformar, criar 

expectativas para poder transformar esse sujeito na sua 

subjetividade. 

Um dos desafios atuais refere-se sobre as estratégias 

que são realizadas no caso de alunos excluídos, repetentes e 

aprovados. Se valorizarmos a subjetividade de cada um, 

será possível lidarmos com esse desafio, pois iremos ao 

encontro das diferenças individuais. 

 

Apoiar a autonomia do aluno relaciona-se 

com a margem de liberdade que lhe é 

concebida nas atividades de aprendizado, 

com a ausência de pressão, de prêmios 

externos. Relaciona-se também com a 

capacidade do professor de fomentar a 

motivação interna e criar um clima de paz 

no trabalho. (MORALES PEDRO, 1999, P. 

57). 

 

Na educação, o subjetivo necessita de um novo 

olhar, que surge na atualidade. As formas de 

desenvolvimento, aprendizagem e o papel do professor na 

formação desse indivíduo, existem a necessidade de 

compreendermos a sociedade atual, suas mudanças, 

sutilezas, focando na ciência, conhecimentos e sociedade. 

 

[...] na vivência do espírito de parceria, de 

integração entre teoria e prática, conteúdo e 

realidade, objetividade e subjetividade, 

ensino e avaliação, reflexão e ação, dentre 

muitos dos múltiplos fatores interagentes 

do processo pedagógico (LUCK, 1994, 

p.54). 
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A educação está relacionada com a elaboração da 

subjetividade, que se fundamenta em alguns princípios 

como o sujeito que gera suas possibilidades e sua interação 

com o mundo, reconhecer suas qualidades pessoais, viver e 

experimentar suas atitudes. 

A subjetividade torna-se necessidade. Temos que 

criar alternativas para lidar com a nossa criatividade e 

participação com outras pessoas, seja na formação de 

professores, ou nos valores individuais. 

É então que a formação do sujeito, que adquire 

conhecimentos, significados e representações que ele 

atribui a sua vida, são qualidades em que a educação tem 

que comprometer-se.  

Faz-se necessário as relações entre a educação e a 

construção de um ser social onde estão inseridos, 

respeitando a subjetividade de cada ser envolvido no 

processo. 

 

2. O PAPEL DO PROFESSOR 

 

O professor deve assumir o pensar e intervir para 

manter o movimento da prática para a teoria e da teoria para 

prática, mantendo uma relação com o ensino e a 

aprendizagem. Para isso o professor deve ir à busca de 

novas técnicas, se aperfeiçoando na pesquisa para ser um 

bom profissional. 

O professor, sendo um profissional da educação, 

deve deter conhecimentos científicos e experiências práticas 

que o torne capaz de: analisar o contexto social no qual 

encontra-se inseridos sistematizar, fundamentar, usar o 
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pensar e o intervir, o poder de liderança que possui para 

envolver os demais segmentos nessa empreitada crucial 

para que haja a transformações positivas do espaço escolar 

e principalmente se utilizar da pesquisa participativa para 

melhoramento de sua prática pedagógica. 

Como o professor poderá cumprir essa função se ele 

foi reduzido, ou reduziu-se a si próprio, ao papel de 

“transmissor”? A resposta é: não pode, a não ser que 

transforme um pesquisador, em professor pesquisador. 

(Becker, pág. 18). 

O enfoque dado à formação política se explica 

porque à medida que se compreende que ao estar inserido 

dentro de uma sociedade que optou para si o sistema 

democrático cujo princípio é igualdade de direito para todos 

e que o profissional da educação é parte integrante desse 

sistema, este profissional assume uma postura 

reivindicatória reflexiva para a melhoria das diversas 

estruturas que compõem o espaço escolar e contagia os 

demais segmentos com sua obstinação. Com isso, ensina na 

prática o que é exerce a postura de cidadão esquecendo 

assim a prática da pesquisa com instrumento de 

aprendizagem. 

Levando-se também em conta que a função social 

da escola ultrapassa a troca do conhecimento sistemático 

em sala de aula – a escola é convivência e lugar de 

socialização dos saberes, de encontros e descobertas através 

da pesquisa. 
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2.1 Relação professor-aluno 

 

Por entender que a relação entre professor-aluno 

esteja interligadas nas relações subjetiva da humanidade, 

por isso são complexas e que são fundamentais para 

entendimento comportamental do indivíduo, pois a 

educação é uma das fontes mais importantes do 

desenvolvimento comportamental e agregação de valores 

nos membros da espécie humana. 

Neste sentido, a relação estabelecida caracteriza-se 

pela seleção de conteúdos organização, sistematização 

didática para facilitar o aprendizado dos alunos e exposição 

onde o professor demonstrará seus conteúdos. 

Segundo GADOTTI (1999: 2), o educador para pôr 

em prática o diálogo, não deve colocar-se na posição de 

detentor do saber, deve antes, colocar-se na posição de 

quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo um 

analfabeto é portador do conhecimento mais importante: o 

da vida. 

Desta maneira, se estabelece um respeito mútuo na 

relação, pois o professor não é o detentor do saber, ou seja, 

não se pode partir do princípio de que o aluno não tenha 

nenhum letramento. Dessa forma, aprender se torna mais 

interessante quando o aluno se sente valorizado pelas 

atitudes e métodos de motivação em sala de aula. O prazer 

pelo aprender não é uma atividade que surge 

espontaneamente nos alunos, pois, não é uma tarefa que 

cumprem com satisfação, sendo em alguns casos encarada 

como obrigação. Para que isto possa ser melhor cultivado, o 
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professor deve despertar a curiosidade dos alunos, 

acompanhando suas ações no desenvolver das atividades. 

O professor não deve preocupar-se somente com o 

conhecimento através da absorção de informações, mas 

também pelo processo de construção da cidadania do 

aluno.  Apesar de tal, para que isto ocorra, é necessária a 

conscientização do professor de que seu papel é de 

facilitador de aprendizagem, aberto às novas experiências, 

procurando compreender, numa relação empática, também 

os sentimentos e os problemas de seus alunos e tentar levá-

los a autorrealização. 

De modo concreto, não podemos pensar que a 

construção do conhecimento é entendida como individual. 

O conhecimento é produto da atividade e do conhecimento 

humano marcado social e culturalmente. O papel do 

professor consiste em agir com intermediário entre os 

conteúdos da aprendizagem e a atividade construtiva para 

assimilação. 

 

Vygotsky (1896-1934), professor e 

pesquisador contemporâneo de Piaget, 

teorizou sobre a relação aluno e professor 

defendendo que este último deve levar em 

conta o meio cultural no qual estão 

inseridos os alunos. 

 

Para esse autor, a relação entre professor e aluno 

deve se dar em um ambiente de cooperação e respeito, para 

que aconteça um crescimento do saber, para ambos. O 

professor não deve impor o seu conhecimento ao aluno, e 

sim guiá-lo para que possa construir seu conhecimento 

pessoal, sendo o aprendiz, visto como um sujeito ativo e 
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capaz, o educador, por ser mais experiente vai auxiliá-lo no 

desenvolvimento de suas habilidades. Assim sendo, o 

professor deverá considerar a experiência particular do 

aluno, ou seja, seu conhecimento prévio. Essa é uma 

questão muito importante a se considerar durante o 

processo de preparação de uma aula, por exemplo. 

O professor em sala de aula, seu relacionamento 

com os alunos é expresso pela relação que ele tem com a 

sociedade e com cultura. ABREU & MASETTO (1990: 

115), afirma que “é o modo de agir do professor em sala de 

aula, mais do que suas características de personalidade que 

colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos; 

fundamenta-se numa determinada concepção do papel do 

professor, que por sua vez reflete valores e padrões da 

sociedade”. 

Apesar da importância da existência de afetividade, 

confiança, empatia e respeito entre professores e alunos 

para que se desenvolva a leitura, a escrita, a reflexão, a 

aprendizagem e a pesquisa autônoma; por outro, 

SIQUEIRA (2005: 01) afirma que os educadores não 

podem permitir que tais sentimentos interfiram no 

cumprimento ético de seu dever de professor. Assim, 

situações diferenciadas adotadas com um determinado 

aluno (como melhorar a nota deste, para que ele não fique 

de recuperação), apenas norteadas pelo fator amizade ou 

empatia, não deveriam fazer parte das atitudes de um 

“formador de opiniões”. 

Logo, a relação entre professor e aluno depende, 

fundamentalmente, do clima estabelecido pelo professor, da 

relação empática com seus alunos, de sua capacidade de 
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ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos 

e da criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles. 

 

CONCLUSÃO  

 

Na estrutura do processo de aprendizagem, se ver o 

professor um dos maiores responsáveis em conduzir a 

melhoria do ensino, buscando o respeito a subjetividade 

uma saída para melhoria do ensino. 

Na verdade, buscou-se mostrar essas relações nos 

quais assumirão o papel de responsáveis dentro do processo 

do aprender. 

Sendo atribuída ao professor a responsabilidade pela 

construção e efetivação do conhecimento respeitando a 

singularidade de cada um.  

Nesse processo devido sua função está diretamente 

relacionada a prática do processo de ensino e 

aprendizagem. E com isso facilita a relação entre a prática e 

a teoria e vice-versa através na relação Professor-aluno. 
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CAPÍTULO 6 
 

O TRABALHO DO PEDAGÓGO NAS SÉRIES INICIAIS: 

SABER, PENSAR E INTERVIR 

 

LOPES, Audeluze Mª Araújo Victor de M.12 

BARROS, Betijane Soares de13 

 

INTRODUÇÃO 

 

O papel do pedagogo frente a escola e sua 

diversidade de atividades é um trabalho onde ele passa a 

discutir frente as aplicabilidades curriculares e pretende ter 

uma postura crítica diante o processo ensino aprendizagem 

que venha acontecer dentro da escola. Assim, neste trabalho 

pedagógico a responsabilidade dele (pedagogo), se 

direciona em uma série de objetivos, entre eles a 

organização da aplicação curricular junto a sua equipe 

escolar. Deve também estar consciente que não é tão 

simples esta tarefa, pois toda aprendizagem será feita muito 

além dos processos didáticos e ainda fora das regras 

metodológicas, pois melhor sendo, geralmente a 

aprendizagem acontece no aluno de dentro para fora, ou 

seja, através das experiências externas e ainda 

possibilitadas pelo professor diante da aplicação originada 

                                                           
12 E-mail: del.fest@hotmail.com - Dellazer.lopes2@gmail.com 
13 Professora orientadora, Doutora em Ciências da Educação e Ciências 

da Saúde. bj-sb@hotmail.com 
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interativamente permitindo o contato, reflexão e a tomada 

de consciência do referido objetivo a ser aprendido. 

Salientamos ainda que na área educacional e 

pedagógica o pedagogo que também exerce a função de 

professor em várias séries, é o profissional responsável pela 

abertura de caminhos frente a todas essas diversidades 

educacionais de modo que elas sejam expostas aos alunos 

do jeito consciente como elementos constituintes do ser, 

sendo assim não descartar das relações humanas e muito 

menos entre pequeninos aprendizes dos anos iniciais de 

escolarização. 

Normalmente, na escola cabe ao profissional 

reconscientizar que no quesito currículo é um termo 

bastante especial na referida aprendizagem, pois precisa re 

fixar no que realmente deve ser ensinado pelo professor 

com a superação do pedagogo na aprendizagem diante das 

técnicas atualizadas onde o aluno aprenda sem pressão, ou 

seja, um pouco de criatividade unida a ludicidade como 

uma metodologia generalizada. Nesta etapa precisam ser 

valorizadas as adaptações educacionais onde funcione o 

trabalho na troca de conhecimentos e artes pedagógicas de 

ambos os lados, escola e equipes pedagógicas com uma 

participação de comunidade local. O fiel pedagogo deve 

integra-se a uma metodologia que venha permitir a 

apropriação magnífica de conhecimentos com o manejo 

criativo e crítico. 

Nosso profissional da educação além de tantas 

incumbências escolares nas suas atividades, não pode ficar 

sentado dando vistos nos planejamentos dos professores, 

assinar fichas, folhear cadernetas, ou viver de reuniões, ele 
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precisa vestir a camisa de sua escola e “derrubar paredes”, 

“saltar muros” no sentido figurado de elevar seus alunos ao 

conhecimento alcançar seus objetivos, além de torná-los 

aptos ao mundo do mercado trabalhista (GUIRRO, 2009, 

p.74). 

Trocando em miúdos, seu papel está voltado mais 

precisamente em quebrar velhos paradigmas que venham 

retardar ou simplesmente diminuir a capacidade de 

interação entre alunos e professores e ao mesmo tempo de 

buscar outras possibilidades de interagir por meio de 

tecnologias modernas com recursos gratuitos, fazendo uma 

chamada única de todos que formam a escola, através de 

uma forma clara e especifica do trabalho oferecido 

direcionado aos alunos objetivando um alcance positivo. 

Além de tantas tarefas e funções, o pedagogo 

precisa saber dominar, intervir, interagir, pensar positivo e 

aplicar com segurança as técnicas mostrando e objetivando 

caminhos criativos e corretos como ferramentas 

pedagógicas, pois chegamos à situação em que nossa 

educação não ode viver de passado e relíquias negando as 

mudanças por falta de recursos, precisamos sim buscar 

ideias e ações para que não resultem como consequências 

criaturas desconectadas da realidade em que se inserem. 

Podemos então fechar este texto, esclarecendo que 

nossos pedagogos, quando conscientizados de suas funções 

educacionais, possuem uma missão grande e valiosa, 

responsabilidade social, pedagógica, tecnológica, política e 

metodológica com cada um dos seres humanos que buscam 

nas escolas conhecimentos para através deles se 

enquadrarem no grupo de cidadãos capacitados. Não se 
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esquecendo de sempre usar de seus conhecimentos 

educacionais para elevar a autoestima, agindo e propondo 

sempre mudanças radicais necessárias e aptas almejando 

sempre a formação educativa e concreta das crianças de 

todas, mas em especial neste capítulo das séries iniciais. 

Deixando que os resultados aconteçam ao longo do tempo 

das técnicas aplicadas nos ensinamentos. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

Para a formação deste capítulo, como solicitação da 

avaliação da disciplina Metodologia e Projeto de Pesquisa 

do curso de Mestrado em Formação Educacional do 

CEAP/Maceió-AL foi necessária a realização de uma 

pesquisa em uma escola estadual da cidade de Maceió, no 

bairro do Trapiche na parte Sul da cidade, de porte médio 

com alunos dos cursos das séries iniciais. 

Na educação, como também em outras áreas afins a 

ela, os profissionais são cabíveis as suas funções, na 

realização de seus trabalhos e quando são determinados nos 

seus resultados, mas entre os profissionais está o pedagogo 

que é dotado de técnicas que estão exclusivamente 

direcionadas a formação educacional dos alunos. Com seus 

conhecimentos experientes o pedagogo se responsabilizará 

pela educação de várias crianças para poder realizar o 

sonho de cultura e educação desses jovens. 

A palavra “pedagogia” tem origem grega, derivada 

de “paidagogía”, influenciando o surgimento da palavra 

pedagogo em sua forma grega “paidagogos”, ambas flexões 

do acúmulo de duas outras palavras gregas, “paidós” 
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(criança) e “agodé” (condução). Mas está claro que a 

pedagogia abrange, atualmente, um espaço muito maior do 

que apenas a condução do infante, nosso atual desafio é 

identificar suas fronteiras e procurar delinear a função de 

seu profissional dentro de uma ciência, a Ciência Educação. 

A figura do Pedagogo enquanto professor/tutor 

existe desde os tempos mais remotos, importante nas 

grandes civilizações antigas – romana, grega, egípcia, inca, 

maia, indígena, chinesa... – sempre cuidando para que 

houvesse um acúmulo de cultura considerável por parte dos 

dominantes e uma certa constância e estabilidade nas 

atitudes dos dominados (MANACORDA, 2004). 

O pedagogo na escola tinha uma dedicação especial, 

pois conseguia manter todos da escola (equipes) 

trabalhando em função dos alunos e ao mesmo tempo 

redesdobrando para que a escola realize rendimentos 

educacionais através de suas orientações, onde qualquer 

pessoa presente terá uma nova visão de suas aplicabilidades 

pedagógicas, sem esquecer-se de envolver também 

formadores pedagógicos e familiares para fortalecer mais 

seus objetivos. 

Uma das preocupações do pedagogo era de procurar 

manter firme e forte o interesse dos alunos das séries 

iniciais em frequentar diariamente a escola não pela 

merenda, mas pelo interesse de aprender com as novas e 

especificas técnicas, onde se voltavam sempre ao começo 

para que as dúvidas fossem excluídas dos resultados, o 

aluno aprender que sua fala é importante e deve ser ouvida 

e compreendida, no âmbito de diminuir com o ditado: “eu 

finjo que ensino e você finge que aprende”. 
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A valorização do trabalho pedagógico é sempre 

tema de discussões, pois [e incansável este trabalho de 

forma que cada escola cria sua própria agenda, como 

também seus critérios e regimentos, mais a palavra desse 

profissional é valorizado, pois certamente que os conceitos 

pedagógicos serão sempre direcionados aos futuros 

aprendizes, pois caberá a eles o controle do Brasil. Assim, 

com seus conhecimentos pedagógicos nesta área, o 

profissional sabe que os primeiros anos de escolaridade das 

séries iniciais são decisivos para sua formação sócio 

afetiva, estrutura física e intelectual, como também a 

construção de sua identidade. Mas todo esse conjunto de 

técnicas são envolventes na formação educacional com uma 

equipe liderada pelo pedagogo, pois ele foi preparado para 

enfrentar desafios e desatar os problemas que sua escola 

enfrenta no cotidiano. 

Temos conhecimentos de que a educação vem 

passando por várias crises, idas e vindas nas decisões 

pedagógicas, além das eternas insatisfações que chegam a 

esquecer da educação dos filhos focando-se no seu sustento, 

consequentemente sua crianças deixam de ir à escola, nesse 

momento, este trabalho juntamente com o pedagogo e esta 

pesquisa pretende levantar, questionar situações de modo 

que venha resgatar nossos pequenos ao mundo da educação, 

trazendo o conhecimento ao seu alcance, mas uma vez é 

uma grande tarefa do pedagogo renascer das cinzas e 

estendê-lo educacional das crianças na realidade das escolas 

de sua comunidade. 

 



- 132 - 

Todas as providências e inovações certamente será 

aplicada pelo profissional da área especializada, mediante 

ao resgate destas famílias carentes que precisam confiar na 

escola e entender que a educação é a única saída para 

adquirir conhecimentos e cultura suficiente para recuperar a 

autoestima e a formação das crianças no seu investimento, 

trazendo a realidade e mudança na expectativa de melhorias 

e conseguir um equilíbrio em todos os campos educacionais 

e psicológicos, acompanhando do pedagogo e outros 

profissionais especializados, onde cada um deles ajuda a 

montar a árvore da vida dessas crianças, que são 

consequências de pais desenformados e desprovidos de 

conhecimentos específicos. 

Segundo Negrine (2009), quando usamos métodos 

atualizados para educar, tipo jogando e aprendendo, o 

pedagogo consegue resgatar facilmente o interesse das 

crianças e aproximação dos grupos colaboradores da escola 

na formação educacional das crianças/alunos sem precisar 

cortar outras opções que a criança já traz e realiza, mas sim, 

somente inovar e misturar, mesclando os métodos 

tradicionais/construtivismo e isso geralmente era resultas de 

um ótimo convívio e resultado na parceria Ensino-

Aprendizagem e pedagógica caminhando em um só 

caminho: o da gratificação e resultados. 

 

CONCLUSÃO  

 

Neste capítulo, realizamos muitas leituras sobre a 

função do pedagogo na atualização das séries iniciais, onde 

ele participa atentamente, na aplicação das atividades dando 
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sua contribuição pedagógica na educação e formação dos 

alunos nesta série, observando seu aprendizado e integração 

social na vida e deixá-las aptas a suas escolhas com 

segurança sendo direcionado ao seu futuro neste mundo 

cheio de opções mais onde ele possa saber dominar e 

conduzir sua vida de modo participativo e bastante 

proveitoso. 

Foi mostrado que o pedagogo e o responsável pela 

orientação e aplicabilidade dos conteúdos, dosando a cada 

situação as gotas educacionais de modo que haja uma 

parceria entre: professor-aluno, ensino-aprendizagem, 

trabalho e socialização de todos que fazem parte da escola, 

trazendo a família para a integração, aluno-escola e assim 

realizaremos uma formação pedagógica participativa na 

escola, local este considerado o encontro dos 

conhecimentos técnicos e práticos para aprendizagem 

coletiva das crianças que vem em busca de cultura e 

crescimento pessoal qualificado. 

Na Pedagogia temos a função de ensinar 

qualificando, descobrindo dons e dando espaço as 

descobertas individuais dos alunos, valorizando suas 

qualidades pessoais e aproveitando suas criatividades, que 

todos trazem dentro de si, mais cabe ao pedagogo orientar e 

conscientizar, encaminhar estas crianças ao seu mundo 

profissionais, respeitando suas escolhas mais mostrando a 

eles que os resultados são obtidos pela sua construção na 

escola, por isso precisamos ter uma equipe colaborando 

onde todos darão sua lapidada para juntos alcançar o 

resultado dos trabalhos aplicados. 
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Todas as profissões são construídas e descobertas 

nas escolas, pois as crianças são preparadas e muitas delas 

mostram seus talentos ainda pequeninos dando assim a 

oportunidade de nós professores da educação ajudá-los a 

encontrar esse caminho, com nossas técnicas e artes 

pedagógicas, e nossa situação que o pedagogo entra com 

seus trabalhos e vai aos poucos conduzindo estes alunos ao 

encontro do seu destino, ensinando e valorizando sua opção 

futura. 

O caminho da educação é muitas vezes cheio de 

obstáculo, mas temos opções e improvisos que levará ao 

resultado, são situações pedagógicas que criamos e 

mudamos os estudos e atitudes para quem prol do 

aprendizado tudo seja aplicado e concretizado no sentido de 

formação de cidadãos aptos e críticos na vida. 

Mas diante de tantas indagações pedagógicas não 

podemos responsabilizar também só a escola pelo sucesso 

ou não dos progressos educacionais das crianças, em parte 

devemos realizar a união “família-escola”, pois as raízes 

genéricas são trazidas e como todo o trabalho precisa ser 

condicionado e quando necessário melhorado ou não na 

aplicação dos conhecimentos, sem que corte as tendências, 

apenas direcionar com técnicas e suavidade, pois cada 

situação deve ser tratada separadamente para se aplicar 

devidamente as devidas artes pedagógicas. 

O pedagogo em suas atividades normalmente acaba 

puxando para si, todas as tarefas relacionadas ao 

conhecimento e futuro das crianças e muitas das vezes 

sobrecarregar-se de atitude que normalmente deverá ser 

dividida entre os demais profissionais, pois a confiança dos 
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pais precisa ser dividida para que todos e tudo sejam 

encaminhados e com cada profissional fazendo sua parte 

para que a vida seja conduzida com coerência e segurança 

para todos. 

Assim, podemos chegar à conclusão que sempre 

será necessário, a atuação direta do nosso pedagogo na 

escola, seja esta escola estadual, municipal, federal ou 

particular, pois suas técnicas deverão ser direcionadas 

diretamente ao ensino aprendizagem, com obtenção única 

dos resultados e envolvimento geral para que seja realizada 

dentro de cada comportamento pessoal do aluno e mantida 

sua posição como coordenador pedagógico na 

aplicabilidade dos conteúdos. Na verdade somos todos 

participantes desta função, mais cada qual agindo no seu 

quadrado, limitando as suas tendências pedagógicas. 

Sabendo observar com cautela o grande desconhecimento 

das famílias em relação aos conteúdos, levando assim 

muitas vezes a dificultar nossos trabalhos no qual somos 

obrigados a romper estas barreiras para alcançar nossos 

objetivos em pessoal dos alunos. 

Educar é uma arte que precisa ser trabalhada 

cautelosamente, com técnicas, tendências, aptidões e 

gerenciamento, rompendo barreiras, mas sempre olhando 

adiante na esperança de concretizar o que planejamos para 

o futuro de nossos alunos, neste caso em especial os das 

séries iniciais. Por sua vez nos os humanos somos 

caracterizados por diversos aspectos entre eles a 

divergência e a contextualização que muitas vezes mesmo 

errados queremos estar certos e indo de encontro às ideias 

melhoradas de pessoas experientes testamos desfazer 
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planos arquitetados para manter nossas sugestões às vezes 

desprovidas de características adequadas à ocasião. Nessa 

hora cabe ao pedagogo aplicar cautelosamente seus 

trabalhos educacionais e dominar a situação no seu plano 

pedagógico. 
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CAPÍTULO 7 
 

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA 

CRIANÇAS DE 4 A 7 ANOS DE IDADE IDENTIFICADA 

EM SALA DE AULA14 

 

Carla Mirian dos Santos 

Gemima Maria Reis de Souza 

Samuel Ferreira dos Santos 

Luciana Maria da Silva 

Sandra Maria Pontes 

 Elizabeth Calheiros Borges 

Amara Maria de Lima Buarque 
 

INTRODUÇÃO 

 

A violência doméstica contra crianças pode causar 

sérios problemas ao desenvolvimento escolar e social do 

sujeito, pois a maioria das crianças que sofrem algum tipo 

de violência em casa pode manifestar um comportamento 

isolado e, além disso, apresentar dificuldades de 

concentração e aprendizagem, pois a violência sofrida 

contribui para a falta de interesse e motivação do indivíduo 

em aprender aquilo que é ofertado na escola. 

Com isso, percebe-se que a infância é uma fase 

muito importante no processo de desenvolvimento do 

sujeito, por isso, nesta fase o indivíduo deve ser estimulado 

                                                           
14 Trabalho da disciplina Psicologia da Educação do Curso de Mestrado 

em Ciências da Educação. Orientado pela Profª Doutora Betijane 

Soares. 
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a desenvolver o gosto por atividades que são indispensáveis 

para o seu desenvolvimento pessoal, social, profissional, 

etc, por isso, é importante que se possa estimular o sujeito 

desde a sua infância a desenvolver o gosto pela escola e 

pela aprendizagem. 

Pois, tem-se identificado na escola que as crianças 

entre 4 e 7 anos vítimas de violência doméstica apresentam 

um desempenho escolar inferior ao daquelas que vivem 

numa família estruturada e sem violência, entretanto, é 

imprescindível que se discuta essas questões, na perspectiva 

de fazer com que os casos de crianças vítimas de violência 

doméstica evidenciados na escola sejam superados, no 

intuito de cooperar com o a inibição dessas práticas, 

conscientizando os agressores sobre os prejuízos causados a 

criança e as punições destinadas aos que cometem a 

violência, a fim de contribuir com o bom desempenho 

escolar da criança e com a preservação de sua integridade 

física e psicológica, visto que, a violência pode causar 

danos irreparáveis a esses sujeitos. 

 

1. A CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEU 

DESEMPENHO ESCOLAR 

 

Sabe-se que violência de acordo com o dicionário da 

Língua Portuguesa significa “coação, força destrutiva” 

(XIMENES, 2001).  Assim, é evidente que as práticas de 

violência contra crianças entre 4 e 7 anos no contexto 

familiar não resultará em aspectos positivos para o sujeito, 

seja essa verbal, física, psicológica ou sexual, podendo 
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assim comprometer o estabelecimento de relações 

interpessoais e o desenvolvimento escolar da criança. 

Conforme a Constituição Federal Brasileira de 1988 

e ratificada pela Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança 

e Adolescente (ECA): 

 

É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e 

comunitária (BRASIL, 1990) 

 

Assim, ao atribuir o papel principal pelo cuidado da 

criança e do adolescente à família, com isso, é importante 

que esta possa tornar-se um ambiente acolhedor, no qual a 

criança possa receber todo apoio, carinho e afeto que 

necessita para ter um bom desempenho escolar e nas 

demais áreas de sua vida, pois, a vivência da infância do 

indivíduo pode refletir por sua vida inteira. 

Isso, porém, incuti ao professor o papel de analisar a 

conduta dos alunos em sala de aula, a fim de identificar a 

quaisquer indícios de violência contra eles, de modo que, se 

proporcione a garantia da aprendizagem e o 

desenvolvimento escolar do sujeito, pois, entre os 4 e 7 

anos de idade a criança desenvolve habilidades 

fundamentais, conforme a teoria do desenvolvimento de 

Jean Piaget. E ainda, não se pode esquecer que a educação 

não é uma ação neutra, ou por outro lado, simplesmente 
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técnica, mas sim, um compromisso com o futuro do sujeito, 

que deve ser assumido pelos familiares e professores. 

Segundo Paulo Freire (1996, p. 103): 

 
Não posso ser professor se não percebo 

cada vez melhor que, por não poder ser 

neutra, minha prática exige de mim uma 

definição. Uma tomada de posição.  

Decisão. Ruptura. Exige de mim que 

escolha entre isto e aquilo. Não posso ser 

professor a favor de quem quer que seja e a 

favor de não importa o quê. [...] Sou 

professor a favor da liberdade [...] sou 

professor a favor da luta constante contra 

qualquer forma de discriminação [...] Sou 

professor a favor da esperança que me 

anima apesar de tudo. 

 

Neste sentido, a escola não pode que os casos de 

violência doméstica contra os educandos entre 4 e 7 anos 

sejam despercebidos, pois, o professor precisa estar atento 

aos seus alunos e, ao identificar qualquer princípio de 

vitimação de violência contra as crianças, buscar 

mecanismos que possam facilitar a resolução do problema, 

compreendendo que mesmo acontecendo fora da escola a 

violência implicará nos resultados esperados dentro da sala 

de aula, e consequentemente no desenvolvimento sócio 

escolar do sujeito. E para isso, a aproximação entre 

educador e educando é indispensável. 

Pois, como enfatiza Morales (2001) a relação 

próxima entre educador e educando favorece o aumento da 

confiança e essa relação pode estender-se além dos limites 

internos da escola. O autor ainda reitera que: 

 



- 141 - 

Quando nos abrimos e confiamos em outra 

pessoa, o efeito é que essa pessoa também 

se dá melhor conosco, como consequência 

de termos confiados nelas (MORALES, 

2001, p. 103) 

 

Não se pode deixar que as relações entre educandos 

e educadores no contexto escolar resumam-se apenas ao 

mero processo de transmissão e assimilação dos conteúdos, 

visto que, é imprescindível que se possa promover um 

processo ensino aprendizagem mediatizado pelos princípios 

da afetividade, num processo de humanização considerando 

a vivência e as expectativas de todos os educandos, a fim de 

promover uma educação eficiente e satisfatória. 

 

2. OS DIFERENTES TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA 

CRIANÇAS NO CONTEXTO FAMILIAR 

 

Sabe-se que existem diversos tipos de violência 

dentro do contexto familiar e, independentemente do tipo 

de violência, porém vale mencionar que os tipos de 

violência mais frequentes no contexto familiar contra 

criança são a física, sexual, psicológica e negligencia, como 

ressalta uma publicação do Ministério da Saúde (Brasil, 

1993). Assim, o documento descreve cada tipo: 

 

Violência física: "corresponde ao uso de 

força física no relacionamento com a 

criança ou o adolescente por parte de seus 

pais ou por quem exerce autoridade no 

âmbito familiar. Esta relação de força 

baseia-se no poder disciplinador do adulto 

e na desigualdade adulto-criança" (Brasil, 

1993, p. 11). 
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Violência sexual: "todo ato ou jogo sexual, 

relação hetero ou homossexual, entre um 

ou mais adultos e uma criança ou 

adolescente, tendo por finalidade estimular 

sexualmente esta criança ou adolescente ou 

utilizá-los para obter uma estimulação 

sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa" 

(Azevedo & Guerra, 1988 citado por 

Brasil, 1993, p. 13). 

Violência psicológica: "evidencia-se como 

a interferência negativa do adulto sobre a 

criança e sua competência social, 

conformando um padrão de comportamento 

destrutivo" (Brasil, 1993, p. 13). 

Negligência: omissão da família "em 

prover as necessidades físicas e emocionais 

de uma criança ou adolescente. Configura-

se no comportamento dos pais ou 

responsáveis quando falham em alimentar, 

vestir adequadamente seus filhos, medicar, 

educar e evitar acidentes" (Brasil, 1993, p. 

14). 

 

Com isso, percebe-se que sob esses tipos de 

agressões a criança torna-se bem mais vulnerável ao 

enfrentamento de dificuldades para a aprendizagem, assim 

como também, nas relações interpessoais, visto que, a 

maioria das crianças que são submetidas à práticas de 

violência doméstica tendem isolar-se da sociedade, pois 

comumente sentem receio em estabelecer relações 

interpessoais.  

De acordo com Koller e De Antoni (2004, p.297), a 

violência intrafamiliar contempla, 

 

Todas as formas de violência (abuso 

sexual, físico e emocional, abandono e 

negligência) e todas as configurações 
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familiares possíveis (entre pais e filhos, 

casal, irmãos e filhos para com pais) 

 

Ou seja, não implica em violência apenas os atos de 

agressão contra a criança, os atos de violência relacionados 

diretamente a ela, muitas vezes, os confrontos 

intrafamiliares entre outros membros da família também 

acabam violentando de diversas formas a criança, que acaba 

testemunhando os fatos constituídos dentro de casa. 

 

3. O PAPEL DA ESCOLA FRENTE A VIOLÊNCIA 

INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS 

 

A escola é uma instituição muito importante no 

processo formativo educacional do sujeito, sua relevância 

no processo de desenvolvimento do indivíduo é 

explicitamente evidenciada, ao perceber-se que ela permite 

a formação cidadã do indivíduo, no entanto, é importante 

que ela possa intervir ao evidenciar qualquer tipo de 

violência contra as crianças no âmbito familiar, visto que, 

estas acabam por comprometer o desenvolvimento da 

escolar da criança. 

Pois, o Artigo 245 do Capítulo II do ECA – Estatuto 

da Criança e do Adolescente regulamenta que: 

 

Deixar o médico, professor, ou responsável 

por estabelecimento de atenção à saúde e 

de ensino fundamental, pré-escola ou 

creche, de comunicar à autoridade 

competente os casos de que tenha 

conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra criança 

ou adolescente terá como pena o 
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pagamento de uma multa de três a vinte 

salários mínimos de referência, aplicando-

se o dobro em caso de reincidência (ECA, 

Cap. II, artigo 245). 

 

Com isso, considerando a necessidade do 

cumprimento do dispositivo legal apresentado pelo ECA, é 

importante que o professor e toda equipe pedagógica da 

escola possa contribuir com a diminuição das práticas de 

violência contra crianças, concorrendo para o combate a 

esse problema, visto que, adjacente a ele surgem inúmeros 

outros. 

 

CONCLUSÃO  

 

A violência intrafamiliar contra crianças é 

extremamente relevante no processo de desenvolvimento da 

criança, entretanto, é importante que se possa desenvolver 

estratégias junto aos órgãos competentes que contribuam 

com a inibição da prática de agressões contra crianças, em 

cumprimento as normativas legais do ECA – Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Pois, como se pode observar, a 

identificação das crianças entre 4 e 7 anos vítimas de 

violência doméstica na sala de aula não pode restringir-se a 

mera evidenciação, a escola deve intervir no intuito de 

garantir a proteção da criança e a conservação de sua 

integridade e desenvolvimento. 

Diante disso, é pertinente afirmar que há diversos 

tipos de violência doméstica cometidas contra crianças, 

porém, todos comprometem o desenvolvimento da criança 

e sua aprendizagem, e o nível de gravidade é relativo entre 
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eles, pois, mesmo sendo de natureza distinta todos os tipos 

de violência doméstica são ofensivos a criança entre 4 e 7 

anos, que pode desenvolver traumas e diversos outros 

problemas relacionados as práticas de agressão contra a 

infância. 

Contudo, é imprescindível que as crianças vítimas 

de violência apresentem rendimento inferior aos que não 

são submetidos à essas práticas, visto que, estes são fatores 

de grande influenciam na vida da criança, por isso, é 

importante que a família assume o papel acolhedor que lhe 

é conferido e juntamente com a escola possa contribuir com 

o desenvolvimento escolar, social, e profissional do 

indivíduo, garantindo-o desde a infância dispor dos 

elementos necessários para um bom desempenho formativo. 
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CAPÍTULO 8 
 

HOMOFOBIA: RESQUÍCIOS DA IGNORÂNCIA 

HUMANA 

 

José Silva de Menezes15 

TENÓRIO; Dilson Cavalcante16  

BARROS, Betijane Soares de 17 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ninguém nasce homofóbico. A homofobia se 

aprende em casa, na escola, nas ruas, nas igrejas, nas 

mesquitas e nas sinagogas. É aquela obsessão dos pais de 

que rosa é de meninas e azul é de meninos. É a bronca dos 

professores se a criança brinca de carrinho ou de boneca. É 

o sermão do padre ou do pastor falando que viver a 

homossexualidade é viver no pecado. É o bullying que os 

LGBTQ+ sofrem ou já sofreram algum dia, com piadas 

infelizes, agressão verbal e física. 

                                                           
15 Mestrado em Ciência da Educação pela Absoulute Christian 

University em 2019, Especialista em História da Cultura Afro-

Brasileiras pela Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC). No ano 2010 

e graduado em História, pela Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC) 

2009. E-mail: jaelson_menezes@hotmail.com 
16 Mestrado em saúde pública pela Absoulute Christian University em 

2019, Especialista em Gestão de Programas de Saúde da Família pela 

Faculdade Candido Mendes no ano 2014 e graduado em odontologia 

pela Faculdade de Odontologia de Caruaru-PE no ano 1996. E-mail: 

dilsontenorio4@hotmail.com 
17 Professora orientadora, Doutora em Ciências da Educação e Ciências 

da Saúde. bj-sb@hotmail.com 
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Várias denominações utilizadas por toda a história 

da humanidade para identificar a homossexualidade, reflete 

o caráter das sociedades. 

A palavra homofobia foi usada a primeira vez nos 

Estados Unidos, em meados da década de 70, mas só veio 

se propagar pelo mundo a partir dos anos 90. Tem como 

significado a repulsa contra a homossexualidade e/ ou o 

homossexual. 

Homofobia é aqui definida como rejeição, aversão, 

medo ou ódio irracional aos homossexuais e, por extensão, 

a todos os que manifestem orientação sexual ou identidade 

de gênero diferente dos padrões heterossexuais ainda 

aceitos como normativos na nossa sociedade. Nesse 

sentido, comportamentos homofóbicos variam desde a 

violência física da agressão e da violência fatal, isto é, o 

assassinato, até a violência simbólica e/ou psicológica nos 

atos de xingar, ridicularizar, apelidar, excluir do grupo 

(Koehler, 2013) ou até mesmo afirmar que não gostaria de 

conviver/frequentar qualquer espaço com uma pessoa 

homossexual. 

Fobia é uma espécie de medo irracional, que não cai 

bem para designar o verdadeiro sentido da palavra 

“homofobia” não podendo ser resumida simplesmente ao 

conceito acima descrito.  

Devemos entender homofobia como uma forma de 

preconceito onde a intenção é diminuir, ofender e 

descriminar. Muitas vezes ela é entendida por alguns como 

um mecanismo de defesa para aqueles que ainda não 

definiram inteiramente a sua identidade sexual, gerando 

assim uma revolta contra que assumiu a homossexualidade; 
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para outros é uma forma discriminatória e violenta tendo 

como base uma percepção equivocada de que todo tipo de 

orientação que não seja heterossexual é nociva, horrível e 

nojenta ou seja, negativa.    

Este estudo busca compreender os motivos que 

levaram as sociedades a ter tanto preconceito com a 

homossexualidade, refazendo um percurso histórico para 

explicar a homofobia. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde foram 

lidos e feitos fichamentos de artigos sobre a temática, bem 

como de livros, periódicos, artigos de opinião para um 

maior conhecimento a respeito do tema aqui disposto. 

Conforme esclarece Boccato (2006, p. 266), a 

pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema 

(hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, 

analisando e discutindo as várias contribuições científicas. 

Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento 

sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 

perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura 

científica. Para tanto, é de suma importância que o 

pesquisador realize um planejamento sistemático do 

processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 

temática, passando pela construção lógica do trabalho até a 

decisão da sua forma de comunicação e divulgação. 

Tem como objetivo dá enfoque a homofobia como 

sendo um dos maiores preconceitos e que sua causa maior é 

a ignorância humana e a recusa em aceitar o que é diferente. 

O mesmo justifica-se pela necessidade de ressaltar a 

urgência de problematização sobre a homofobia, forma esta 
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de discriminação que leva a marginalização e exclusão de 

pessoas ou de grupos, com base no seu sexo. 

 

UM BREVE HISTORICO SOBRE HOMOSEXUALISMO E 

HOMOFOBIA. 

 

Nas sociedades antigas a homossexualidade era 

encarada como natural, até mais, pois era a 

representatividade da evolução sexual, Grécia e Roma se 

destacam no sentido de ver relações homoafetivas como 

normal, onde essa relação recebia o nome de pederastia na 

Grécia e sodomia em Roma e que tinha vários sentidos 

dependendo da situação. 

Na Grécia a pederastia, ou seja, a relação entre um 

homem e um rapaz era inserida na educação dos jovens, 

pois se entendia que a mesma era importante para o bom 

desenvolvimento da masculinidade, porém só a 

homossexualidade masculina era aceita. 

Em Roma a homossexualidade era também natural, 

o único preconceito existente era que no que diz respeito ao 

polo passivo, uma vez que estava relacionado a fraqueza 

então os que assumiam esse lado na relação eram 

considerados inferiores. 

Pode-se dizer que a única diferença entre Grécia e 

Roma era que na Grécia os homens podiam se relacionar 

com qualquer homem livre, em Roma só podiam com os 

escravos.  

No período da Idade Média as religiões foram 

responsáveis por lançarem os mais terríveis preconceitos 
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uma vez que para elas, toda e qualquer relação que não 

fosse para procriar era pecado. 

Transgressão era a palavra correta para definir a 

relação sexual feita apenas por prazer e não para a 

procriação, infringindo o que diz na bíblia, “crescei e 

multiplicai-vos”. 

Em algumas passagens da bíblia fica bem claro, 

como em (Levítico, 18:22) que diz que um homem não 

pode se deitar com outro porque é uma abominação. 

A bíblia também mostra através de Eva e Adão que 

uma família é formada por um homem e uma mulher e tudo 

que for fora deste padrão não é bem visto aos olhos de 

Deus, então não é correto e sendo assim, perversão, 

abominação entre outros estereótipos. A única relação 

abençoada é a heterossexual, pois a mesma relata que o ato 

sexual foi feito para procriar. 

Todo e qualquer acontecimento natural, servia de 

desculpa para disseminar o preconceito. Citando aqui a 

peste negra que aconteceu na Europa e foi utilizada para 

incriminar os homossexuais, que foram tidos como 

responsáveis por viver uma vida pecaminosa. 

Falava-se também que o relacionamento entre 

pessoas do mesmo sexo poderia ser o responsável pelo fim 

da humanidade, uma vez que não procriavam, e 

acreditavam que a quantidade do sêmen era limitada e não 

podia ser desperdiçado. 

As tribos indígenas brasileiras também viam essa 

relação com naturalidade, apenas mudava de uma tribo para 

outra, conforme os costumes de cada uma. 
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Assim ao longo da história da humanidade a 

disseminação do preconceito contra as relações 

homoafetivas se perpetuou e por mais que haja na 

atualidade lutas contra esse preconceito, ainda há muito que 

se conquistar. 

A psicologia teve um papel importante na 

disseminação e perpetuação do estigma relacionado às 

orientações que não seja heterossexual, onde boa parte da 

psicologia e psiquiatria do século XX criou esses estigmas a 

respeito da homossexualidade por não ter conhecimento. 

Gonsiorek (1991) comenta que o 

“homossexualismo” figurava primeiro como um transtorno 

de personalidade e em seguida como um transtorno de 

identidade sexual. Variados problemas foram descritos nas 

pesquisas que supostamente apoiavam a noção da 

homossexualidade como patologia, incluindo falta de 

clareza conceitual, classificação inadequada dos 

participantes, grupos de comparação inadequados, 

amostragem falha, não observância de fatores sociais 

possivelmente correlacionados e uso de medidas 

questionáveis  

Homens e mulheres que gostavam de pessoas do 

mesmo sexo foram trancafiados em hospitais psiquiátricos 

para serem "curados", as internações aconteciam, em boa 

parte das vezes, sob ordens de parentes, que não queriam 

"aberrações" na família.  

A psicologia e a psiquiatria foram responsáveis por 

várias atrocidades cometidas aos homossexuais, quando viu 

como doença o que era normal e natural no ser humano. 
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Historicamente, a homossexualidade no Brasil, é 

caracterizada um tanto quanto já dita preconceituosa, pelo 

fato dessa caracterização se dar pela vinculação aos papéis 

sexuais dos LGBTQ+, como por exemplo, (o bofe, homem 

masculino sexualmente; e a bicha, um homem feminino e 

passivo sexualmente) (Costa, et al 2015). De acordo com 

Costa e Nardi, o termo se tornou popular e usual do 

ativismo político, representou um avanço nas 

reivindicações da população LGBTQ+ bem como na 

compreensão do preconceito que assola essa população 

(Costa e Nardi, 2015). 

O Brasil está enraizado por diversas crenças 

religiosas e culturas, essas espelham em seus fiéis 

estereótipos de acordo com seus segmentos, assim 

reforçando o preconceito com determinadas situações da 

sociedade. O preconceito e violência contra a população de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(LGBT) é um exemplo vivo do espelho desses estereótipos 

impostos à sociedade (Resende, 2016). 

No ano de 1981, no Brasil, o Grupo Gay da Bahia 

lançou uma campanha para a retirada do código de saúde 

que definia homossexualidade com transtorno ou desvio 

sexual, mas a vitória só veio a acontecer no ano de 1985 

quando o Conselho Federal de Medicina optou pela 

despatologização. Internacionalmente isso só veio ocorrer 

em 1990 com a retirada da homossexualidade pela OMS da 

décima edição do CID, afirmando que: “a orientação sexual 

por si mesma não pode ser considerada desvio”. Isso gerou 

uma polemica entre os psicólogos que prometiam a cura da 
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homossexualidade mesmo que a mesma não fosse uma 

doença.  

Infelizmente, todos os anos de patologização 

culminaram na criação de práticas “curativas”, ou seja, 

procedimentos terapêuticos aplicados para alterar a 

orientação sexual de homossexual para heterossexual. 

Embora proibidas, essas práticas ainda existem ou tentam 

existir. 

A medida que a população LGBTs conquista 

direitos, as reações de grupos conservadores também 

surgem e a discussão volta à tona mais uma vez.  

É fácil apontar responsáveis pelo discurso de ódio. 

Difícil, mas necessário, é desconstruir a homofobia 

arraigada dentro de si. Aquela que não se traduz em 

comentários e ações discriminatórias no dia a dia, mas 

aquela que é suficiente para espalhar, ainda que sem 

perceber ou em doses homeopáticas, a cultura homofóbica 

na sociedade. (Moraes, 2016). 

A Constituição federal em seu artigo 5º diz que: 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” ... 

É dever do Estado prevenir e proteger e no caso 

maior, punir qualquer violência que tem como base a 

orientação sexual e identidade de gênero. 

Apesar do texto legal dar garantias a liberdade, 

igualdade, segurança a justiça a todos, a sociedade em sua 

maioria revolta-se contra os homossexuais com pretextos 
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que eles são doentes, desajustados, que são criaturas 

demoníacas. 

A invulnerabilidade em que vive a população LGBT 

no Brasil é imensa, é comum ver essas pessoas sendo alvo 

de várias violações de direitos humanos. Nosso país é o 

mais perigoso para gay, lésbicas e transexuais. Segundo 

dados em média uma pessoa LGBT é morta a cada 27 

horas. Os dados da organização Grupo Gay da Bahia, nos 

últimos quatro anos e meio, 1,6 mil pessoas morreram em 

ataques homofóbicos no país. Os números de mortes foram 

coletados com base em registros policiais e notícias. 

 

CONCLUSÃO 

 

Muitos já se debruçaram na tentativa de ajudar na 

causa dos homossexuais, pois a intolerância ao diferente é 

grande e causa severas injustiças contra essa parcela 

significativa do nosso país. 

A literatura médica também contribui para o 

entendimento de que a homossexualidade não é desvio de 

comportamento e sim uma condição inerente a todos que 

pertencem ao reino animal e não apenas a seres humanos. 

Já se sabe que o comportamento homossexual é bastante 

comum no reino animal, envolvendo de insetos a 

mamíferos.  

Percebe-se que a homofobia é nada mais que uma 

prova viva da ignorância humana. 

Muitos se questionam porque a homofobia deve ser 

criminalizada, pois não há apenas crimes cometidos contra 

essa população, mas também contra heterossexuais. Esse 
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argumento foi coletado pela organização Grupo Gay da 

Bahia e explicado que muitos morrem sim, mas os crimes 

cometidos contra a população LGBT é simplesmente por 

causa da opção sexual. Ser gay para muitos é um crime. 

A nossa Carta Magna garante a todos o direito ao 

livre exercício de pensamento e à liberdade de expressão 

(art. 5º, incisos IV e IX, CF/88). 

Pela lógica temos o direito de não concordar com o 

homossexualismo, o que não pode são os abusos, esses sim 

devem ser punidos, a injúria, calúnia, difamação e qualquer 

tipo de violência, seja física ou psicológica. 

Quando abusamos do nosso direito de liberdade de 

expressão, indo além de expor o que pensa, pregando o 

ódio e incitando a violência, podemos ser punidos também.  

Todos são livres para defender suas convicções. O 

respeito ao próximo deve sempre prevalecer, sobretudo 

porque sem ele tornar-se-á impossível o convívio social 

dentro de uma sociedade democraticamente constituída. 
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CAPÍTULO 9 

 

LETRAMENTO NA PERSPECTIVA MATEMÁTICA: 

desafios e possibilidades 

 

Jackson Douglas Santana 1 

Ivoni Lima de Andrade2 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo consiste em uma breve revisão de 

literatura com discussões iniciais sobre o conceito de 

letramento matemático. Esse tema surge da necessidade de 

discutir a importância da matemática no cotidiano como 

agente transformador da realidade social. Uma vez que na 

perspectiva de letramento matemático, o conhecimento é 

voltado à realidade, a partir de reflexões críticas 

construtivas e responsáveis.  

O objetivo desse texto é trazer conceitos sobre o 

termo letramento e sua utilização na matemática, buscando 

evidencias do impacto do uso do letramento nas práticas 

pedagógicas de professores dos ciclos iniciais, 

considerando alguns aspectos históricos e conceituais sobre 

o tema através da pesquisa teórica qualitativa, desenvolvida 

através de obras já publicadas que trazem como tema de 

estudo o letramento, educação, matemática e formação 

docente. Como questões norteadoras apresentadas nesta 

pesquisa destaca-se os desafios e as possibilidades da 

abordagem do letramento matemático para os professores 

das series iniciais do ensino fundamental, possibilitando 

reflexões sobre as contribuições do uso da 
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interdisciplinaridade neste processo de construção do 

conhecimento. Pois durante as séries iniciais o professor 

precisa ser polivalente e capaz de transmitir o 

conhecimento sobre as diversas disciplinas curriculares, 

sendo a matemática o foco desta pesquisa, a qual pode 

utiliza-se das técnicas da multidisciplinaridade para ampliar 

a metodologia de ensino e facilitar o processo de ensino-

aprendizagem.  

Na construção deste texto foi utilizado o letramento 

matemático para definir a utilização dos conceitos e 

técnicas voltadas ao letramento no universo da matemática 

com algumas reflexões de caráter geral. 

 

1. CONCEITO DE LETRAMENTO  

 

O conceito de letramento, muito utilizado na 

contemporaneidade, define uma nova perspectiva de 

aprendizagem, uma vez que a mesma consiste na aquisição 

da leitura e da escrita de forma concreta, efetiva e reflexiva.  

O letramento vislumbra uma aprendizagem sólida, 

voltada a realidade e o pertencimento ao um grupo social. 

Segundo Magda Soares (2006, p.18) letramento é “o 

resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: 

o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um 

indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 

escrita.” O termo letramento é utilizado também para 

definir “o estado ou condição que assume aquele que 

aprende a ler e escrever.” (SOARES, 2006, p.17). 

Corroborando com as definições de Magda Soares, 

as autoras Tozetto e Brandt (2010, p. 3) afirmam que o 

letramento, em termos gerais, é “o resultado de uma 

aprendizagem, e por isso pode ser atribuído a diferentes 
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contextos de acordo com objetivos específicos”. A 

perspectiva do letramento é utilizada na área tecnológica, 

matemática, social e pedagógica, proporcionando o 

desenvolvimento de habilidades e competências em áreas e 

objetivos específicos.  

Quanto ao histórico do surgimento do letramento no 

Brasil, o mesmo ainda é pouco conhecido, sabe-se, no 

entanto, que o “Letramento é um fenômeno social, que 

surgiu no Brasil devido a novas demandas de leitura e 

escrita” (TOZETTO, BRANDT, 2010, p.2), segundo Soares 

(2006) o termo letramento foi utilizado pela primeira vez 

por Mary Kato quando definiu que o letramento 

possibilitava a língua culta.  

Segundo Macedo, Fonseca e Milan (2009) na 

década de 90 houve uma ampliação nos debates em torno 

dos processos de escolarização da leitura e da escrita 

surgindo novas formas de compreender o uso da escrita na 

sociedade, após estudos realizados por Brian Street (1984), 

Kleiman (1995) e Soares (1998).   

Assim o letramento inicialmente tem seu conceito 

interligado a ideia de domínio da leitura e da escrita, ou 

seja, ser letrado: ter a capacidade de ler e escrever. E que ao 

longo do tempo, foi sendo aprimorado e ampliado, pois 

atualmente, como já mencionado, o letramento está mais 

voltado ao processo de aquisição e apropriação da 

linguagem e da escrita, que possibilita a utilização em um 

determinado meio social.  

 
Estamos aqui entendendo as orientações de 

letramento como o espectro de 

conhecimentos desenvolvidos pelos 

sujeitos nos seus grupos sociais, em relação 

com outros grupos e com instituições 
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sociais diversas. Este espectro está 

relacionado à vida cotidiana e a outras 

esferas da vida social, atravessadas pelas 

formas como a linguagem escrita as 

perpassa, de modo implícito ou explícito, 

de modo mais complexo ou menos 

complexo. (GOULART, 2001, p. 10). 

 

Diante deste ponto de vista da utilização do 

letramento por um grupo social ou institucional, será 

apresentado no tópico seguinte o emprego do letramento 

matemático, especificamente nos anos iniciais do ensino 

fundamental, por se tratar de um período de construção e 

iniciação nos conceitos e abordagens matemáticos para os 

alunos.  

 

2. LETRAMENTO MATEMÁTICO  

 

O conceito de letramento é entendido como algo 

mais amplo que a alfabetização. É a apropriação de fato da 

leitura e da escrita. No que se refere à alfabetização 

matemática, “percebemos que a ela se atribui o aprender a 

ler e a escrever códigos, sistemas, noções básicas de lógica, 

aritmética, geometria, tendo, sempre, como forma de 

registro a linguagem da matemática formal”. (GALVÃO, 

NACARATO, 2013, p. 83). 

Em um viés matemático o letramento é entendido 

como a capacidade de identificar e compreender as 

operações matemáticas voltadas à realidade, com o objetivo 

de atender as necessidades humanas e desenvolver o papel 

de cidadão (FELIX, FERREIRA, 2013). 

O letramento voltado a matemática possibilita o 

desenvolvimento de estratégica especificas para a utilização 

em sala de aula com o objetivo de proporcionar um 
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conhecimento mais objetivo, solido e voltado ao cotidiano 

do aluno. Fonseca define muito bem o conceito de 

letramento matemático quando afirma que o mesmo é:  

 
A capacidade de mobilização de 

conhecimentos associados à quantificação, 

à ordenação, à orientação e às suas 

relações, operações e representações, na 

realização de tarefas ou na resolução de 

situações-problema, tendo sempre como 

referência tarefas e situações com as quais 

a maior parte da população brasileira se 

depara cotidianamente (FONSECA, 2004, 

p. 13). 

 

Assim o letramento matemático utiliza-se de 

técnicas e parâmetros em sala de aula que possibilitam um 

conhecimento voltado a resolução de problemas do 

cotidiano. Dessa forma, o letramento matemático ressalta o 

papel social da matemática, uma vez que constrói 

estratégias, conceitos, procedimentos e técnicas que podem 

e devem ser utilizados no ambiente extraclasse, ou seja, em 

sociedade, no cotidiano do aluno ou profissional.  

Vale ressaltar que ampliação do uso do letramento 

na sociedade brasileira se deu após os anos 90, período de 

ampliação dos direitos sociais, conquistas, democratização 

e ampliação dos horizontes e perspectivas sociais, 

educacionais políticas, econômicas e tecnológicas após a 

redemocratização do país, a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, e os avanços da ciência que passam a 

exigir uma sociedade mais reflexiva e, por conseguinte, um 

conhecimento mais voltado a realidade, mais dinâmico e 

eficaz. Assim “diante da demanda exigida ao indivíduo pela 

sociedade contemporânea, ser alfabetizado significa saber 
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ler, escrever, interpretar textos e possuir habilidades 

matemáticas que o façam agir criticamente na sociedade” 

(GALVÃO, NACARATO, 2013, p. 83). 

Dessa forma, para o aluno na contemporaneidade, 

não basta ser alfabetizado, é preciso ser letrado 

matematicamente, ou seja:  

 
Entender, e saber aplicar as práticas de 

leitura, escrita matemática e habilidades 

matemáticas para resolver problemas não 

somente escolares, mas de práticas sociais 

como: saber ler e interpretar gráficos e 

tabelas, fazer estimativas, interpretar contas 

de luz, telefone, água e demais ações 

relacionadas aos diferentes usos sociais.” 

(GALVÃO, NACARATO, 2013, p. 83-84).  

 

Logo, o letramento matemático surgiu para suprir as 

necessidades de uma nova sociedade e de um novo 

indivíduo que necessita atender as exigências das diversas 

utilizações da matemática no universo escolar, profissional, 

social e pessoal. Além de aprender de forma 

contextualizada, do geral para o especifico, no sentido de 

que ao trabalhar com o sistema de numeração, o professor 

deve conhecer os conteúdos referentes a ela, com a 

explanação do seu processo histórico, evolução, utilização e 

exemplos para que o aluno aprenda de forma ampliada, 

contextualizada e seja possível sua utilização no dia a dia 

na resolução dos mais diversos problemas por ele 

enfrentados.  

É preciso ressaltar também a necessidade do 

professor conhecer e repassar os processos que estão 

envolvidos na metodologia de construção do conhecimento, 

em outras palavras, as maneiras como as crianças lidam 
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com problemas numéricos, como é possível sua assimilação 

e a sua relação com os contextos sociais e culturais que o 

aluno já possui e que permitem levantar hipóteses de escrita 

numérica, entre outras possibilidades.  

Para tanto é primordial um trabalho multidisciplinar 

entre os agentes formadores de opinião e todos os 

responsáveis pelo processo da educação escolar.  

 

3. LETRAMENTO COMO CONDIÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE UM TRABALHO PEDAGÓGICO 

MULTIDISCIPLINAR 

 

O conhecimento deve ser construído a partir de um 

modelo integrado de informações, com a contribuição de 

diversas áreas do conhecimento, ou seja, através da 

multidisciplinaridade: “as unidades das disciplinas são 

conservadas. Ocorre um avanço na interação, em que as 

disciplinas se debruçam sobre um problema comum 

(objeto) convidando as demais a contribuírem para 

aumentar o sentido daquilo que se propõem estudar”. 

(BERTI, 2007, p. 26).  

Quanto ao letramento matemático, esse pode ser 

obtido por meio do processo de interdependência com os 

demais conteúdos curriculares, principalmente quando se 

trata da aquisição e utilização da matemática por alunos das 

series iniciais.  

Isso porque a matemática não concentra apenas 

conceitos a ela inerentes, a mesma perpassa por diversas 

áreas do conhecimento. Além da possibilidade de apropriar-

se de técnicas de outras disciplinas para possibilitar uma 

aprendizagem mais realista, dinâmica e solida, pensando 
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sempre na apropriação dos termos, conceitos e abordagens 

matemáticos, ou seja, o letramento.  

Neste contexto o letramento matemático no 

horizonte da multidisciplinaridade vislumbra um 

conhecimento ampliado e não fragmentado. E no caso dessa 

pesquisa, quando se aborda a apropriação da matemática 

nos anos iniciais, torna-se mister a utilização da 

multidisciplinaridade, pois não se tem um professor para 

cada disciplina e sim um profissional polivalente que 

precisa adéqua-se as exigências de cada disciplina 

curricular e transmitir um conhecimento solido e voltado a 

realizado do aluno. 

 
Nesse sentido, há que se ter aqui um 

trabalho pedagógico multidisciplinar, pois 

as crianças são pequenas e ainda não foram 

contaminadas pela fragmentação do 

conhecimento, elas não param de pensar 

sobre um assunto para depois iniciar outro, 

para elas há um só conhecimento que se 

relaciona a tudo, o que está absolutamente 

correto. (TOZETTO, BRANDT, 2010, p. 

5).  

 

Assim o professor precisa está capacitado e possuir 

condições estruturais para possibilitar um conhecimento 

multidisciplinar, em que a matemática estará presente nas 

mais diversas áreas do conhecimento através das suas 

técnicas, especificidades cognitivas e metodologias 

próprias.  

Dessa forma, o professor será capaz de possibilitar a 

junção do conhecimento da matemática com os demais 

saberes sem excluí-los e sim corroborá-los uns com os 

outros para produzir a aprendizagem a ser utilizada na vida 
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humana e entendida pelos alunos que estão conhecendo a 

matemática. Assim a escola estará interligada com a 

realidade.  

Deste modo, o professor terá condições de 

proporcionar ao aluno um conhecimento multidisciplinar, 

levando-o a refletir sobre o mundo e as formas de 

transformação da sociedade, através do conhecimento 

reflexivo, ou seja, o letramento matemático de fato.  

 

CONCLUSÃO 

 

A necessidade de adequação dos processos 

pedagógicos as exigências sociais, históricas e culturais 

tornam-se objetivos de estudos, pesquisas e reflexões, isso 

porque a educação reflete as alterações externas ao 

ambiente escolar, assim como exige cada vez mais do aluno 

e professor. 

Destaca-se a necessidade do letramento matemático 

historicamente como agente facilitador de um processo de 

educação voltado a realidade, a aquisição da leitura e da 

escrita de forma efetiva.  

A matemática conhecida como a disciplina que mais 

causa rejeição entre os alunos e com maior índice de 

reprovação, requer uma metodologia adequada para a 

utilização de gráficos, símbolos, códigos e sistemas 

específicos desta área do conhecimento, principalmente nas 

series iniciais. 

Logo se mostra fundamental o uso das técnicas de 

letramento matemático e da multidisciplinaridade para 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem e da construção 

do conhecimento reflexivo, crítico e transformador para os 

alunos da contemporaneidade.  
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CAPÍTULO 10 
 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO: 

Subjetividade e a diversidade na educação de base.  

 

Lígia Bezerra da Silva18 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo exemplifico que, diversidade é uma 

construção social, cultural, étnica, diferente, mas igual 

enquanto ser humano, portanto ser social. O processo de 

desigualdade, pobreza, violência, desumanidade, é 

consequência de políticas públicas não elaboradas com 

logística, incluindo a falta de projeto fundamentado na 

necessidade de toda uma sociedade e, do não investimento 

com qualidade para educação básica.  

Contudo apresento um prévio relato sobre educação 

e subjetividade tanto no aspecto da diversidade, quanto 

numa visão sociológica, suas mudanças no contexto da base 

da escola pública, fonte de referência no processo de 

formação do ser humano cidadão. 
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É este educando que na busca do conhecimento, por 

toda sua trajetória no espaço escolar, que passa a ser, um 

cidadão crítico, reflexivo, capaz de lutar dentro e fora da 

instituição de ensino, por seus direitos, mas também pelo 

direito do outro. 

Nas últimas décadas houve avanços, no que trata a 

inclusão das minorias, mas subtende-se que falta muito para 

que se tenha igualdade social completa, para que a 

sociedade do século XXI entenda a aplicabilidade das 

políticas afirmativas e que sejam trabalhadas em relação de 

igualdade na contemporaneidade. E posteriormente serem 

repassadas tanto aos seus familiares, quanto a outros que 

juntos fazem parte dessa minoria, mesmo, legalmente 

inserida na Constituição Federal Brasileira.  

 

1 A SUBJETIVIDADE 

  

O que é diversidade? Qualidade ou condição do que 

é diverso diferente sem semelhança, divergência 

contradição em ideias. Multiplicidade coisas diversas, 

existência de seres ou entidades não idênticas, ou 

dessemelhantes. (AURÉLIO, p. 201). 

O que é educação?  Ato ou efeito de educar. 

Processo de desenvolvimento da capacidade física, 

intelectual e moral do ser humano, civilidade polidez. Nível 

de ensino – educação básica e educação superior. Educação 

básica, a que se constitui pela educação infantil, pelo ensino 

fundamental e pelo ensino médio. Educação Especial, a 

oferecida aos portadores de necessidades especiais. 

Educação infantil primeira etapa da educação básica. (Usa o 
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desenvolvimento da criança de zero a seis anos). Educação 

superior o que se destina a formação de diplomas nas 

diferentes áreas de conhecimentos. Abrange a graduação, 

pós-graduação e extensão. (AURÉLIO, p. 271). 

O que é Subjetividade? Subjetivo Do, ou existente 

no sujeito, individual, pessoal. (AURÉLIO, p. 713). 

Subjetividade na educação – Não se trata aqui de 

definir subjetividade, mas de indicar uma noção da mesma, 

da qual far-se-á uso neste texto. “Essa é uma noção do 

mesmo tempo evidente e misterioso”, diz Morim – (p.17. 

2002), que ainda emenda da seguinte forma, “é uma 

evidência perfeitamente banal, uma vez que qualquer um 

diz “Eu” Mas é uma nação misteriosa, pois temos 

dificuldade para dizer deste nosso “eu”, será, o nosso eu, a 

subjetividade? Mas o que é ela? Pode-se tornar-se de 

empréstimo algumas tentativas de dizê-la, como a seguinte 

de Elaine T. Dal Mas Dias. 

A subjetividade é um sistema organizador do mundo 

inteiro, mas também do externo do sujeito, construído nas 

relações interpessoais e por sua influência. Ela se manifesta 

tanto na singularidade como na peculiaridade de cada um, 

podendo ser conhecida ou desconhecida. Essa subjetividade 

permite ou obstrui o desenvolvimento além do crescimento 

pessoal. Impede ou resgata lembranças do passado que se 

mostram ou interferem no presente. (ALMEIDA e 

PETRAGLIA, p. 13 -14, 2006). 

Subjetividade é supostamente construída a partir da 

essência humana de acordo com sua época, formando 

padrões, pois seu subjetivismo pode ser detectado em 

qualquer tempo. Uma vez que a interpretação da relação de 
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poder na prática de sala de aula, é observada por diversas 

situações que torna a educação perceptível no entorno das 

pessoas que fazem parte da mesma. É a diversidade étnica 

racial na educação em um país de muitas leis, mas com 

direitos limitados. 

Sendo a escola uma instituição, com função social, a 

mesma faz a mediação entre sua historicidade, tanto da 

humanidade, quanto do educando que ao adquirir 

conhecimentos, contribui com a formação educacional das 

próximas gerações. 

É a escola que disciplina o indivíduo fazendo a 

articulação entre os mesmos, já a relação de poder é 

dominação entre os seres humanos, uma atual problemática 

nas unidades de ensino. A descredibilidade acaba com a 

imagem social da mesma. 

 

“Assim compreendido, esta organização 

que traz historicamente em seu bojo um 

conjunto de valores indenitários 

representativos da relação, de forças, de 

poder, de subjetividades, requer uma nova 

forma de se pensar enquanto instituição 

social. A própria ideia de subjetividade já 

pressupõe as relações de poder, pois o 

sujeito só se reconhece a si mesmo na 

apreensão fenomenológica da existência de 

um outro”. (GUIRAUD, p. 2013). 

 

Entendemos esse princípio como a busca pelo 

estudo, é novo pensar social do se humano. A construção da 

subjetividade, como a contribuição do sujeito na 

participação da unidade de ensino, para um futuro da 

história em dias atuais. 
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O problema da objetividade, mas a subjetividade 

atualmente nas teorias sociais, mas também são clássicos 

necessários em debate da contemporaneidade. 

As teorias sociológicas debatem sobre a 

subjetividade e objetividade na busca da relação, sociedade 

indivíduo, pois discutem as novas teorias sociais. “Esta 

relação estabelecida é fundamental na visão de Durkheim 

em caráter objetivo, em uma consciência coletiva do ser 

humano”. (ALVES. MANCEBO, 2014). 

 

2 A SUBJETIVIDADE NA TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

É uma tarefa presente nas ciências sociais subscrita 

nas questões da atualidade, desenvolvidas com teorias 

modernas, com objetivo de facilitar a vida do ser humano. 

Permitindo o desenvolvimento de modo a influências o ser 

humano com a lógica. 

 
“A criação de um espaço de valores e 

representações dependentes desses recursos 

respalda a disseminação de uma cultura 

digitalizada que determina 

consequentemente, configurações inéditas 

das relações do sujeito com o seu entorno”. 

(ALVES. MANCEBO. Introdução, 

2014). 

 

O histórico da subjetividade atualmente é um canal 

entre o global, mas o tecnológico, tanto nos recursos, 

quanto na modernidade do indivíduo do século XXI. 
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“Pode-se afirmar que o estudo da técnica 

relaciona-se à própria história da condição 

humana, uma vez que, por meio do uso 

intensivo de materiais e ferramentas, dentre 

outros fatores, a humanidade se constituí e 

ganha sentido ao longo do tempo”. 

(ALVES. MANCEBO, p.46).  

 

Sociologia é também a reflexão do homem com a 

técnica, ligando a história da condição da humanidade 

cidadã.  

Na diversidade educacional, as tecnologias são 

usadas como meio, ou diferentes formas expressas pelo ser 

humano em suas atividades no social de seu dia-a-dia. 

O contexto do projeto trabalhado nas unidades de 

ensino público vem possibilitando meios, com os recursos 

humanos de qualificação dos trabalhadores da educação, 

para a obtenção na evolução de sua produção juntamente 

com o educando. Integrando os mesmos aos avanços 

tecnológicos, tudo isto resulta na prática de todo educando 

em sua trajetória como trabalhador em nossa sociedade.  

 

3 SUBJETIVIDADE E A DIVERSIDADE 

 

Atualmente a diversidade encontra-se em maior 

destaque com: a diversidade de gênero, a diversidade 

cultural, a diversidade religiosa, a étnica além da 

diversidade sexual, por serem temas defendidos por grupos 

que lideram, mas também mobilizam a sociedade em defesa 

tanto, do preconceito quanto da discriminação da sociedade 

do século XXI. 
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Essa desigualdade “diferente”, jamais deve ser 

admitida, e ou alimentada pela humanidade, pelas políticas 

públicas governamentais, tão pouco pela sociedade 

contemporânea.  

 

“No Brasil, diferentes alternativas e 

proposições econômicas, políticas e 

teóricas têm sido desencadeadas na 

tentativa de apontar caminhos para essa 

situação. Desde o processo de reabertura 

política a partir dos anos de 1980 aos dias 

atuais, vem se configurando um novo foco 

de interpretações a respeito de como 

equacionar a oferta da educação pública no 

contexto das desigualdades 

socioeconômicas e da diversidade”. 

(GOMES, p. 21). 

 

Esse entendimento tornou-se base do objetivo da 

educação, em seu novo processo com visão para a 

diversidade. Diante do exposto, a escola como instituição, 

educação, possui base legal para discutir a temática exposta 

neste artigo. 

 

“Portanto, não se educa “para alguma 

coisa”, educa-se porque a educação é um 

direito e, como tal, deve ser garantido de 

forma igualitária, equânime e justa. O 

objetivo da educação e das suas políticas 

não é formar gerações para o mercado, para 

o vestibular ou, tampouco, atingir os 

índices internacionais de alfabetização e 

matematizarão. O foco central são os 

sujeitos sociais, entendidos como cidadãos 

e sujeitos de direitos. Essa interpretação 

tem sido adensada do ponto de vista 

político e epistemológico pelos 
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movimentos sociais ao enfatizarem que os 

sujeitos de direitos são também diversos 

em raça, em etnia, em credo, em gênero, 

orientação sexual e idade, entre outros. 

Enfatizam, também, que essa diversidade 

tem sido tratada de forma desigual e 

discriminatória ao longo dos séculos e 

ainda não foi devidamente equacionada 

pelas políticas de Estado, pelas escolas e 

seus currículos”. (GOMES, p. 2) 

 

As pressões dos movimentos políticos sociais abrem 

espaço para uma educação com objetivo, voltado à 

modalidade capitalista severa, cruel tanto na construção 

social, quanto na cidadã. 

Não há limites para que se possam pleitear os 

avanços dos movimentos sociais tanto do Brasil, mas 

também em outros países, onde os problemas são iguais ou 

maiores que outros. 

“É nesse contexto que a discussão sobre a justiça 

social passa a ocupar mais espaço na produção teórica, na 

análise e na implementação das políticas, entre elas, as 

educacionais”. (GOMES, p. 3). 

Problemas sociais, mas também de diversidade 

existe, em qualquer sociedade capitalista. Mas o que 

conduz as diferenças de classes, etnia, ou de 

conhecimentos, é a economia geradora do capital global, 

mas a mesma esfacela a classe operária, intrínseca no ser 

humano. Passando a formar novos grupos sociais, sem os 

recursos básicos necessários, mantedor do fortalecimento 

de toda uma sociedade desigual, mas que pode ser 

transformadora a partir do processo educacional. 
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Atualmente a reflexão do ser humano busca uma educação 

diversificada. 

Nessas questões sociais envolventes da escola, 

implícitas no que os educando produzem na prática 

pedagógica, é uma concepção do humano na busca por seu 

espaço como na inclusão subjetiva da sociedade consciente, 

justa, igualitária. 

 

A Sociologia da Educação, a Diversidade na Subjetividade na 

Sala de Aula 

 

A sociologia da educação tem origem no 

desenvolvimento qualitativo más também no quantitativo. 

Seu desenvolvimento ou seu objetivo geral na educação é 

metodológico, por tratar de uma ciência de ensino, nos 

diversos níveis de cultura.  

Na diversidade trabalha-se com estudos de teorias 

clássicas, na educação, une-o aos estudos sociais 

contemporâneos da sociologia educacional crítica, com 

base geral, voltada aos projetos pedagógicos da escola 

pública. “Os estudos sociológicos de educação se situam, 

originalmente, na primeira metade do século XX”. 

(FERREIRA, p. 18). Integrado a interdisciplinaridade. 

Para a diversidade a subjetividade contribuiu com os 

estudos sociológicos de abordagem do progresso social de 

cada educando individualmente.  O mesmo passa a 

conhecer, assimilando os estudos da sociologia no Brasil, 

em seu início das décadas de 40 50 e 60. 
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“Nesse período, predominava o chamado 

enfoque moralista de orientação geral 

positivista. Apesar de contribuir 

grandemente para a legitimação da 

sociologia da educação, como campo 

específico de estudos, o enfoque moralista 

mesclava filosofia e ciência, confiante em 

que o entendimento sociológico da 

educação influenciasse o progresso social”. 

(FERREIRA, p. 108). 

 

Diante do exposto, para trabalhar com a diversidade 

na educação, em uma percepção direcionada ao educando, é 

elevar seu valor social, cultural e político, para que os 

estimulem a respeitar a miscigenação que faz parte de nosso 

DNA hereditário. 

 

“A educação sempre se constituiu em 

marco no panorama das reivindicações, do 

Movimento Negro, na luta por uma 

sociedade mais justa e igualitária. Ao longo 

do século XX, a imprensa foi intensamente 

utilizada como instrumentos de suas 

campanhas, com destaque para os 

periódicos... Essas empreitadas 

desembocaram na criação da Frente Negra 

Brasileira (FNB), que, segundo Florestan 

Fernandes, foi o primeiro movimento de 

massa no período pós-abolicionista que 

teve o objetivo de inserir o negro na 

política”. (FERNANDES, 1978). 

 

Esse processo é herança, de um forte crescimento da 

sociedade civil organizada, com raízes na educação 

fundamental das políticas públicas contemporâneas. 
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“É sábio que, apresentando 

heterogeneidade notável em sua 

composição populacional, o Brasil 

desconhece a si mesmo. Na relação do País 

consigo mesmo, é comum prevalecerem 

vários estereótipos, tanto regionais quanto 

em relação a grupos étnicos, sociais e 

culturais”. (PCNs, p. 22).  

 

Nessa holística, fica claro que o sistema político da 

diversidade, comunga com a formação ontológica do ser 

humano, tanto como cidadão quanto como pessoa. 

 

CONCLUSÃO 

 

Todo trabalho sobre diversidade, quer seja de 

gênero, que seja cultural, quer seja étnico, focado na 

sociologia educacional, tem um grande suporte na 

subjetividade da educação.  

O processo nos trabalhos sobre subjetividade na 

contemporaneidade traz para a geração atual da escola 

pública de educação de base, uma continuidade sobre os 

estudos das minorias. Em uma provável situação mais 

confortável, sobre a necessidade, de transformação do ser 

humano.  

Nesse contexto, esta a escola, uma instituição 

designada em lei como formadora de seres humanos, 

debate, reflete o tema, com responsabilidade dentro da 

interdisciplinaridade, como, e, formadora de opinião. Mas 

também, de cidadão. 

Com relação à liberdade dos movimentos, mais 

acirrados, mas as manifestações expressas na mídia, apesar 
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de vulnerável, adquirem proteção necessária, aos militantes, 

portanto a sociedade como um todo.  
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