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APRESENTAÇÃO

 É com alegria que apresentamos esse e-book “Educação em foco”, que 

trata de uma coletânea de artigos que descrevem temas a respeito do cenário 

contemporâneo na educação brasileira. As temáticas se debruçam acerca das 

relações entre o saber e o aprender, quebrando paradigmas já internalizados, 

deixando clara a preservação da dignidade da pessoa como pano de fundo. 

  O primeiro artigo se debruça em um estudo sobre a educação integral na 

rede municipal de Petrópolis, no tocante à complementação escolar em tempo 

integral nesse município e verificar os fatores que contribuíram para a família op-

tar ou não pela permanência do estudante nas atividades. As famílias analisadas 

consideram o Programa apenas como reforço escolar, assim também as escolas 

não reconheceram a importância da implementação do horário integral.

 O segundo artigo trata de uma pesquisa sobre a educação inclusiva de 

pessoas com deficiência, que acontece a partir da percepção do autor que ob-

serva que para alcançar a igualdade de oportunidades, a escola necessita de 

investimentos na capacitação de professores que atendam os alunos de maneira 

igualitária e digna. Cada educando possui um universo diversificado com muitas 

faculdades que vão além de uma deficiência. Cabe ao professor identificá-las e 

explorá-las.

 O terceiro artigo refere-se à a contribuição das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC) na Educação Geográfica para a formação da cidadania ter-

ritorial e o desenvolvimento do protagonismo juvenil. Considerando a influência 

das tecnologias na vida das pessoas dessa geração; no campo educacional, a 

utilização das TIC e o desenvolvimento de pesquisas científicas, tornou a Edu-

cação Geográfica responsável pela reflexão e discussão de maneiras de ler e 

interpretar o espaço geográfico, o que é imprescindível para o jovem cumpra seu 

papel de cidadão e de protagonista de sua aprendizagem.



 Por fim, o quarto artigo desse e-book apresenta as repercussões eviden-
ciadas na educação dos jovens do ensino médio no Brasil nesse tempo da pan-
demia Covid-19, debruçando-se em subtemas específicos, como: as caracterís-
ticas particulares no desenvolvimento da juventude, o valor do ensino médio na 
vida do aluno e também descrever o impacto da pandemia Covid-19 na educação 
dos jovens brasileiros.

 É com muita gratidão que nos unimos com os autores dessa coletânea, 
recomendando a leitura da mesma, acreditando na contribuição desses artigos 
para sua caminhada científica e pedagógica. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2015 iniciei o mestrado no Programa de Pós-graduação em Ensino                
de Educação Básica (PPGEB), tendo como objeto de estudo a Educação Integral. 
Tal interesse deve-se a identificação profunda com as políticas que envolvem a 
ampliação da jornada escolar/tempo integral e/ou a educação integral e as práticas 
educativas ou escolares de ampliação da jornada escolar/tempo integral a partir 
do ano de 2008, momento em que comecei a atuar como professora dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal de Nova Iguaçu. Tal inserção 
possibilitou a realização de trabalho de conclusão do curso de especialização1 
denominado “O Programa Bairro - Escola da Prefeitura de Nova Iguaçu - Um 
estudo exploratório sobre seus significados para a escola e a família”.

O estudo se propunha a identificar os significados que a escola e a família têm 
sobre os objetivos do Programa de implementação, no tocante à complementação 
escolar em tempo integral naquele município e verificar os fatores que contribuíram 
para a família optar ou não pela permanência do estudante nas atividades. Foi 
possível identificar que, apesar de reconhecerem a importância da implantação 
do horário integral, as escolas investigadas demonstraram pouco entendimento 
quanto ao Programa, fato também observável nas falas das famílias investigadas, 
segundo as quais, em sua maioria, consideram o Programa apenas como reforço 
escolar.

Ao ter contato com esta realidade, percebi a necessidade de conhecer a 
política de educação integral em outros espaços. E, como a caminhada investigativa 
não é algo estático, mas sim dinâmico que vai se organizando e reorganizando 
a medida de cada passo, pude confirmar que nem sempre a pedra do meio do 
caminho, será um obstáculo, mas poderá ser a indicação de que o trajeto deverá 
ser repensado para dar continuidade à caminhada. Como isto aconteceu em 
relação ao locus da pesquisa, por isso faz-se necessário apresentar cada etapa 
do meu caminhar.

Inicialmente, pretendia observar a concepção de educação presente no 

1  Curso de Especialização em Organização Curricular e Prática docente na Educação 
Básica, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense - FEBF/ UERJ, orientado por Maria 
Lúcia Kalaf, em 2009

CAPÍTULO 1
MATEUS, E. S. O ENSINO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL 
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Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), com o objetivo 
de analisar e compreender as práticas desenvolvidas no referido Instituto para 
promover a formação integral dos estudantes da Educação Básica, considerando 
as dimensões ética, estética, social, cognitiva, motora e o exercício da cidadania.

Apesar de a instituição possuir um trabalho preocupado com a garantia do 
oferecimento de uma formação sólida, diversificada e continuada, que favoreça 
a formação de uma consciência crítica que permita aos estudantes perceber 
o mundo em todas as suas diferentes fases (PPP CAp-UERJ, 2013, p.3). A 
Educação Integral neste espaço ainda está resumida à ampliação dos tempos 
escolares e as práticas que se configuram também não apresentam ainda uma 
ação articulada entre os departamentos da unidade. Cabe destacar, que o corpo 
docente é agrupado por departamentos e que a estrutura organizacional do 
Instituto se diferencia em muito da organização pedagógica e didática da maioria 
das escolas, sendo composta do seguinte modo (FIGURA 1):

Figura 1 – Organograma do CAp-UERJ

Fonte: Projeto Político Pedagógico, 2013
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Assim após diálogos com meu orientador, identifiquei a necessidade de, 
como pesquisadora, estar mais distante do meu campo de investigação uma vez 
que atuo como pedagoga no CAp-UERJ. Igualmente, o CAp-UERJ não é uma 
escola de rede, atuando de forma singular em sua vinculação direta à Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. E, identifiquei que a proposta de educação integral 
da instituição se distanciava dos pressupostos que pretendia pesquisar - uma 
política de educação integral desenvolvida em uma rede de ensino.

A partir desse olhar, realizei o processo de investigação de outras propostas 
de educação integral no estado do Rio de Janeiro, em portais de secretarias 
municipais de educação e da Secretaria do Estado de Educação. Me deparei com 
o Programa Dupla- Escola, que se apresenta como uma política de reestruturação 
curricular e de horário integral da rede pública estadual de ensino do estado do 
Rio de Janeiro, tendo início em 2008, com o Instituto Oi Futuro. Esse programa 
introduziu um modelo de Educação Integral voltada para o desenvolvimento 
de novas habilidades com formação profissional. Tal modelo contribuiu para 
o desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, que 
se fundamenta na criação de uma matriz curricular única, de maneira que o 
conhecimento que se pretenda seja trabalhado de modo articulado. Para sua 
efetivação, as unidades escolares pertencentes ao programa contam com 
parcerias públicas e em sua maioria, privadas.

No entanto, ao longo da pesquisa e na releitura do programa do curso, 
identifiquei a necessidade de realizar a observação e acompanhamento 
em instituições de ensino que ofertem o Ensino Fundamental I e/ou Ensino 
Fundamental II, tendo em vista as linhas de atuação de pesquisa do Programa 
de Pós-Graduação de Ensino em Educação Básica (PPGEB).

Como é atribuição do município a oferta, prioritária, do ensino fundamental 
(BRASIL, 1996), dirigi meu olhar às experiências de educação integral existentes 
nos municípios do estado do Rio de Janeiro e encontrei na rede pública municipal 
de Petrópolis (RJ) uma pluralidade de modelos/propostas de educação integral, 
sendo discutidos e implementados recentemente. Pensei na possibilidade desta 
condição estabelecida num sistema de ensino suscitar, em maior ou menor grau, 

CAPÍTULO 1
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variadas formas de construção de sentidos sobre o que é educação integral. 
Assim, encaixando-se na possibilidade da diversidade de caminhos de educação 
integral, ora com tempo integral na matriz curricular, ora com atividades mais 
ligadas a um mesmo grande programa que é o Programa Mais Educação2, como 
indica o Plano Municipal de Educação3. Tal iniciativa conjuga uma intersetorialidade 
entre poder público e para ser efetivada, conta com a parceria com instituições e 
Organizações não-governamentais.  De acordo com dados do MEC que expõem 
a situação de estados e municípios em relação à meta nacional, Petrópolis 
apresenta o Indicador 6A4, com percentual de escolas públicas com alunos que 
permanecem pelo menos 7h em atividades escolares, de 68,8%. Este valor é 
superior à média nacional de 34,7%, ao da região sudeste de 44,7%, ao estado 
de 53,3% e, ao da região metropolitana de 58,8% (FIGURA 2).

FIGURA 2 – Comparativos do Indicador 6A – Percentual de escolas públicas com 
permanência de estudantes em atividades escolares por 7 ou mais horas

2  Portaria Normativa Interministerial n.°17, de 24 de abril de 2007
3  LEI Nº 7334 de 23 de julho de 2015. D.O do município de Petrópolis de 24/07/2015
4  Cálculo: (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 7ℎ 
𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 e𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠/𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠) x 100.Para a construção do Indi-
cador 6A foram consideradas as matrículas do ensino regular nas etapas de educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio. Consideraram-se matrículas em tempo integral aqueles 
de escolarização acrescido a duração da Atividade Complementar do aluno independente da 
rede de ensino que forem iguais ou superiores a 7 horas. Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde/pne/
notas_tecnicas/NT_Indicador_6A.pdf
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Já o Indicador 6B5 (FIGURA 3), Percentual de alunos que permanecem 
pelo menos 7h em atividades escolares, é de 24,0%, sendo também superior à 
média nacional que é de 13,2%, ao da região sudeste de 12,0%, ao do estado de 
18,8% e ao da região metropolitana de 20,4%. 

Com o propósito de implementar uma Política Pública de Educação em 
Tempo Integral sustentável, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de 
Educação, nomeou uma Comissão objetivando estudar e discutir uma proposta 
que viesse a contemplar todas as particularidades do município, atendendo às 
escolas urbanas e rurais, considerando as necessidades inerentes a cada faixa 
etária e a localidade onde estão inseridas as unidades escolares.

FIGURA 3 – Comparativos do Indicador 6B – Percentual de estudantes que               
permanecem em atividades escolares por 7 ou mais horas

De acordo com o IBGE de 2015, Petrópolis é um município com unidade 

territorial de 795,799 Km², distribuído em cinco distritos. Quanto ao aspecto 

5  Cálculo: (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜   𝑑𝑒   𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠   𝑞𝑢𝑒   𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑚   𝑎𝑜   𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠   7ℎ   𝑒𝑚   𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠/𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠) x 100 Para a construção do Indicador 6B foram consi-
deradas as matrículas do ensino regular nas etapas de educação infantil, ensino fundamen-
tal e ensino médio. Consideraram-se matrículas em tempo integral aqueles de escolarização 
acrescido a duração da Atividade Complementar do aluno independente da rede de ensino que 
forem iguais ou superiores a 7 horas. Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde/pne/notas_tecnicas/NT_In-
dicador_6B.pdf
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religioso, a população residente, 12.580 professaram a religião espírita, 79.069 

declararam a religião evangélica, e, 168.615 a religião católica apostólica romana 

e outras religiões. Este dado repercute no processo educativo, pois mesmo 

observando superficialmente, é possível identificar um quantitativo expressivo 

de escolas municipais que homenageiam santos ou personalidades católicas. 

Quanto, ao número total de escolas municipais e ou conveniadas, no ano de 

2015, das 113 escolas municipais, 93 desenvolviam o Programam Mais Educação 

(SALIM, 2016). E, o site oficial da prefeitura, também expõe que a Comissão está 

desenvolvendo uma proposta que apresenta três vertentes diferenciadas: Aluno 

em Tempo Integral, Escola de Tempo Integral e Projeto Independência.

ALUNO EM TEMPO INTEGRAL

Em 2014 foi criado o Centro de Ensino Professor Darcy Ribeiro, com a 
proposta de atendimento no contra turno aos alunos do Ensino Fundamental 
II, visando promover a circulação pelo território a partir da criação de núcleos 
de Educação Integral, no contraturno, fomentando a intersetorialidade do poder 
público e a parceria com a sociedade civil.

Cabe ao núcleo, oferecer o maior número de atividades diversificadas 
possível, dentro de seus espaços, assim como por meio do estabelecimento de 
parcerias, garantindo aos alunos a ampliação da jornada escolar em 10h/semana. 
Cada estudante teria a possibilidade de escolher as atividades de acordo com 
seu interesse.

Atualmente, o município conta com dois núcleos, o Centro de Ensino 
Professor Darcy Ribeiro, sendo o primeiro a ser criado, e a Casa da Educação 
Visconde de Mauá. Conforme relato da coordenadora de educação integral em 
21/03/16, os núcleos ainda não realizam um trabalho de acordo com o projeto 
pedagógico de cada escola, uma vez que eles atendem todas as escolas da rede 
que oferecem os anos finais.

Deste modo, cabe observar até que ponto as atividades oferecidas por 
esses núcleos contribuem para a formação do sujeito ou se são utilizadas com 

CAPÍTULO 1
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uma perspectiva assistencialista, sendo, simplesmente, estabelecida como um 
“atendimento”, ou então, desconexas do projeto político-pedagógico, sendo 
transformada apenas em uma forma de “consumo” por parte do estudante 
(CAVALIERE, 2009). Sendo desconhecidas pelos professores e sem interlocução 
com as práticas educativas do cotidiano escolar (COELHO, 2009).

Ainda segundo a coordenadora, a proposta inicial era ter 8 núcleos, de modo 
que atendesse cada escola dos anos finais  de acordo com sua  proximidade. 
Mas, por questões financeiras do município não foi possível a implantação 
desse quantitativo de núcleos, assim cabendo aos dois existentes, a oferta de 
inscrições cuja matrícula possa ser realizada por estudantes de qualquer escola 
municipal dos anos finais, independentemente da localização da mesma. Sendo 
disponibilizadas no 1º semestre de 2016, 60 vagas por núcleo, com a proposta de 
serem ampliadas ao longo do ano, em que cada núcleo ofereceria mais 60 vagas 
no 2º semestre.

No que se refere ao deslocamento do estudante para os núcleos, como 
estes atendem estudantes que frequentam escolas de diversos bairros do 
município, houve um trabalho em conjunto entre a secretaria municipal de 
educação e a secretaria municipal de transporte, onde foi viabilizado o aumento 
do quantitativo de passagens no cartão eletrônico estudantil. Quanto ao almoço, 
os alunos podem realizar a refeição na escola ou no próprio núcleo, sendo que 
segundo a coordenadora Srª Adriana, os mesmos, frequentemente, optam pela 
segunda opção. O Centro de Ensino Professor Darcy Ribeiro oferece almoço, 
diferentemente, da Casa da Educação Visconde de Mauá que não fornece. Cabe 
destacar, como relato da coordenadora, que o núcleo busca desenvolver uma 
atividade educacional não escolar, organizada em oficinas que são oferecidas 
tanto por órgãos públicos, como outras instâncias como a Universidade Católica 
de Petrópolis, INEA, museu imperial, entre outros.

A expectativa do município era iniciar o ano de 2016 com todas as escolas 

oferecendo a educação integral em tempo integral, segundo a Coordenadora 

do Horário Integral em consequência da crise econômica do país e da falta de 

repasses federais, isto não foi possível, no entanto, repensaram o planejamento 
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para 2016, buscando fortalecer o que já havia sido implementado e continuar 

fomentando a temática na rede.

A coordenadora do horário integral esclareceu que atualmente está sendo 

realizada uma sistematização dos registros, legislação, discussão a respeito 

da educação integral no município. Parte das sistematizações são fruto de sua 

pesquisa no Mestrado de Educação na Universidade Católica de Petrópolis 

(UCP).

As atividades referentes ao Programa Mais Educação são realizadas por 

professores. Inicialmente, foi pensado no professor aposentado da rede municipal 

de ensino, por já terem experiência e conhecimento sobre a dinâmica da rede. 

Depois, o município realizou contratação de professores não pertencentes a 

rede municipal de ensino e possibilitou que o professor efetivo realizasse dupla 

jornada.

Antes de 2014, algumas escolas realizaram a inscrição no Programa Mais 

Educação, mas não havia nenhum trabalho articulado com a Secretaria Municipal de 

Educação. Esta por sua vez, buscou aproximação com essas escolas para avaliar 

o desenvolvimento do Programa nas unidades, ampliar as discussões a respeito 

da educação integral e unificar algumas ações, assim, realizou o I Congresso 

de educação integral 2014, localizado no SESC Quintadinha. Um evento que 

inicialmente atenderia apenas as escolas que desenvolviam a educação integral 

pelo Mais Educação, atraiu escolas não participantes e representantes de 25 

municípios do estado do Rio de Janeiro. Nesse evento os participantes tiveram a 

possiblidade de realizar a apresentação de artigos científicos “Educação Integral: 

desafios e perspectivas para a educação no século XXI”. Em 2015, foi realizado 

o II Congresso de educação integral, que tratou a respeito da intersetoriedade, e 

como numa tentativa de viabilizar isso na prática, as palestras foram realizadas 

em vários espaços culturais do município, como Theatro D. Pedro, CEFET, Casa 

dos Conselhos, Centro de Cultura, Casa de Cláudio de Souza, Casa da Educação 

Visconde de Mauá, Casa da Princesa Isabel, Museu Imperial.
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Para a sistematização do Plano Municipal de Educação Integral, com 
ênfase na vertente Aluno em Tempo Integral, a Secretaria de Educação conta 
com a colaboração da Fundação Itaú-Social, por meio do Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – CENPEC.

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

Esta proposta prevê a reestruturação de algumas unidades escolares, que 
oferecem apenas Ensino fundamental I, em Escolas de Tempo Integral.

No decorrer de 2015, foi realizada a formação continuidade das equipes de 
11 escolas, das quais três já funcionam em Tempo Integral e a proposta é que 
em 2016, todas as escolas da rede municipal já funcionem em Tempo Integral, 
seguindo uma estrutura pedagógica norteadora única, que oriente as práticas a 
partir de um currículo ampliado. Cada escola terá garantida a identidade de sua 
comunidade escolar, por meio de seu Projeto Político Pedagógico.

O Ciclo de Formação para a Escola de Tempo integral, foi desenvolvido 
em parceria com o Instituto Superior Pró-Saber e acontece mensalmente nos 
espaços da Escola de Educação Integral Padre Quinha, que funciona na rede, 
desde 2011, como escola-piloto da Educação em Tempo Integral que se pretende 
desenvolver.

O PROJETO INDEPENDÊNCIA

Proposta de Educação em Tempo Integral construída por um núcleo 
de profissionais da E. M. Alto Independência, tendo como mentor teórico e 
coordenador pedagógico, o Prof. José Pacheco. Em 2016, a escola continua 
atendendo parte de seu corpo discente de forma regular e já implementando, em 
caráter experimental, a nova prática que a partir de um núcleo que, gradativamente, 
será estendida à toda a escola. Sendo iniciado com alunos do 3º ao 5º ano do 
ensino fundamental, e com a expectativa, pelos organizadores do projeto, de em 
3 anos todos os 300 alunos da unidade se tornarem participantes do projeto. O 
Projeto Independência é uma parceria entre a Prefeitura de Petrópolis, a OSC 
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EcoHabitare e os Parceiros da Educação/RJ. Essa proposta visa a promoção da 
educação ambiental na educação integral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar desse estudo fazer parte de uma pesquisa em andamento, 
identificamos a sua contribuição para a reflexão sobre o ensino na educação 
integral, como também a relação no processo ensino-aprendizagem. Uma vez, 
que cada uma das vertentes da política de educação integral do município 
conta com a parceria com instituições privadas e o próprio plano municipal de 
educação foi elaborado com a assessoria de uma destas empresas. Cabe o 
questionamento sobre como é estabelecida a parceria prefeitura e instituições 
privadas, e qual seria a contribuição de ambas as partes neste processo. Assim, 
teremos a possibilidade de analisar o grau de influência dessa parceria no projeto 
pedagógico da escola e, consequentemente em seu ensino.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa partiu da percepção de que a inclusão desse público não se 

efetiva apesar de existirem leis para sua obrigatoriedade e em alguns casos o 

que se observa é a integração. Este estudo possui objetivo de refletir a construção 

histórica da educação inclusiva das pessoas com deficiência. Para tanto, foi 

aplicada a pesquisa bibliográfica com o intuito de realizar revisão de literatura, 

buscando suporte na definição de conceitos e fundamentação teórica; observação 

participante para a coleta de dados, análise da realidade investigada e aplicação 

de questionário direcionado aos alunos com deficiência da instituição.  

Ao fazer um apanhado das terminologias utilizadas para designar a pessoa 

com deficiência na sua construção social e cultural desde a era pré-cristã até 

o atual século XXI, temos: inválidos, incapacitados, defeituosos, portadores de 

deficiência, excepcionais e pessoas com necessidades especiais (ZAVAREZI, 

2009, p. 3 e 4). Atualmente, o termo utilizado corretamente é pessoa com 

deficiência. É importante salientar que o uso desse último termo se faz um marco 

na independência desse grupo de indivíduos. 

No momento em que há dissociação entre o indivíduo e a deficiência, a 

partir da percepção de que a deficiência não define a personalidade do sujeito, 

eles não são mais vistos como pessoas que carregam ou portam uma deficiência, 

mas sim, como cidadãos detentores de direitos fundamentais, resguardados pela 

Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Contudo, nem sempre as pessoas com deficiência tiveram seus direitos 

resguardados pela lei. Zavareti (2009, p. 1) traz uma construção histórica das 4 

fases do desenvolvimento da educação especial. A primeira fase diz respeito à 

era pré-cristã. Nesse período os indivíduos eram negligenciados, muitas vezes 

vistos “como figuras representativas do pecado” (ZAVARETI, 2009, p. 1). A autora 

ainda discute que, no Brasil, essa negligência se prolongou até 1950. O suporte 

educativo era escasso, comprovando o desinteresse por parte da sociedade. 

Nesse período, não havia expectativa para que a pessoa com deficiência 
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se desenvolvesse socialmente, culturalmente e muito menos nas questões 

educativas.

Zavareti (2009, p. 2), ao tratar das demais fases, se refere à segunda fase 

como aquela em que as pessoas com deficiência ainda continuavam excluídas. 

Nesse momento, não havia interesse na inclusão desses indivíduos na sociedade 

e eles acabavam internados em manicômios e prisões. A autora ressalta que a 

terceira fase, conhecida como a fase da institucionalização, percorre os séculos 

XIX e XX, com o intuito de poupar gastos governamentais. Nessa fase, ocorreu a 

criação das instituições de ensino que visam uma educação, à parte, das pessoas 

com deficiência. Tal acontecimento ocasionou a segregação desse grupo. Na 

quarta e última fase desse panorama histórico, foi e continua sendo atualmente o 

período da inclusão educacional. O direito da inserção da pessoa com deficiência 

na sala de aula regular passa a ser garantido em lei.

Apesar dos evidentes avanços na democratização do acesso às escolas, 

infelizmente o processo de inclusão ainda não se efetivou de maneira que a lei 

seja cumprida em sua totalidade. Segundo a Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 

2015, Capítulo IV “é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da 

sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência” (BRASIL, 

2015), no Art. 28 parágrafo I, “deve haver um sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis [...]”, este é delegado ao poder público.

Infelizmente a realidade ainda se distingue das leis. “A garantia presente 

nos discursos oficiais muitas vezes não se materializa.” (MIRANDA, 2019, p. 20). 

As escolas, na maioria dos casos, não são acessíveis e não possuem currículo 

flexível que atenda às necessidades dos alunos. Há mesmo situações em 

instituições renomadas nas quais alguns docentes não têm práticas inclusivas 

com os educandos em sala de aula, mesmo tendo tecnologias assistivas que 

forneçam auxílio. Esse distanciamento entre a teoria e a prática cria uma enorme 

lacuna educacional, pois possibilita o acesso ao custo de dificultar a permanência. 

Essa dificuldade pode aumentar ainda mais o número de evasão dos alunos com 

necessidades educacionais específicas na educação.
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Dessa maneira, a educação direcionada a esse público não é tratada 

como prioritária e, às vezes, até mesmo possível (GLAT; BLANCO, 2007, p. 19 e 

20). A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) (1994, p. VII, tradução nossa) reafirma, relembra e reconhece que 

a educação deve ser um direito de todos, independente do indivíduo ter algum 

comprometimento físico ou mental. Entretanto, acontecem rotineiramente cenários 

em que esses direitos são negados. Assim sendo, as pessoas com deficiência são 

deixadas de lado e acabam marginalizadas. Apesar de haver leis que asseguram 

o direito educacional do educando com deficiência, ainda existem escolas de 

ensino regular que possuem um currículo pouco flexível e não reorganizam seus 

recursos pedagógicos. A tendência, nesse cenário, é ter dificuldades ao incluir 

o indivíduo com deficiência em suas atividades acadêmicas. Em alguns casos, 

quando o aluno é inserido na instituição de ensino, ela não o atende de maneira 

que supra suas necessidades. 

PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Reflexão á luz dos direitos educacionais da pessoa com deficiência 

A partir dos apontamentos feitos, percebe-se que conseguir, de fato, um 
sistema educacional o qual supra com as necessidades da pessoa com deficiência 
tem sido um processo lento. Referindo-se à educação musical, o processo de 
inclusão torna-se ainda mais difícil. Essa negação do acesso à linguagem da 
música pode ser analisada como uma reafirmação da desigualdade. Segundo 
Louro (2006, p. 25), muitos acreditam que a música para uma pessoa com 
deficiência deva ser direcionada com o objetivo de reabilitar. Em conseguinte, ao 
seguir essa visão não há aprofundamento em técnica instrumental e muito menos 
na possibilidade profissional. A questão discutida aqui não visa desfavorecer a 
área da musicoterapia, e sim ressaltar que a oportunidade de se profissionalizar 
por meio dos estudos deve ser oferecida para o indivíduo com deficiência. 

A educação musical é um direito fundamental previsto pela lei, contudo foi, 
e em alguns casos permanece sendo, violado constantemente quando se trata 
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da pessoa com necessidades educacionais específicas. Reily (2008, p. 231) traz 
reflexões acerca da pessoa com deficiência na educação musical ao dizer que, 
durante um longo período de tempo, as linguagens artísticas foram trabalhadas 
na perspectiva de fornecer compensação sensorial e até mesmo apenas uma 
ocupação manual. Fato este que impede a inserção cultural dos discentes com 
deficiência.

Afinal, escola integrativa ou inclusiva? 

Segundo Glat e Blanco (2007, p. 22), ao seguir a linha de raciocínio da fi-
losofia da Normalização, cria-se o paradigma educacional da Integração. Nesse 
modelo, os discentes se preparam para entrar nas instituições de ensino regular 
e ainda recebem apoio paralelo em salas de recursos. De acordo com Morales-
-Navarro (2018, p. 11), a proposta é de que a normalização tenha o intuito de 
ajustar a pessoa com deficiência à sociedade. Essa preparação, por sua vez, 
é pensada no intuito de haver identificação com os demais indivíduos da socie-
dade. A autora ainda discute que essa busca pela normalidade cria questões 
como: “do que se deveria considerar ‘normal’ e como definir a ‘normalidade’” 
(MORALES-NAVARRO, 2018, p. 12). Tais questionamentos reforçam a categori-
zação que considera, segundo essa linha de raciocínio, a deficiência como nada 
além do que um defeito que torna a pessoa dependente e incapaz, necessitando, 
dessa maneira, de reabilitação para adequar-se às normas do convívio social.

Apenas com o advento do Modelo Social da Deficiência, houve distinção 
entre incapacidade e deficiência. Para Morales-Navarro (2018, p. 10), segundo o 
modelo social, pode-se entender a deficiência como restrição de circunstâncias 
favoráveis para a participação efetiva na sociedade. Dessa forma, compreende-
-se as barreiras encontradas como as condições que o meio social dispõe, e que 
não dizem respeito às incapacidades predeterminadas às pessoas com deficiên-
cia.

A partir da Inclusão Escolar, após o Modelo Social da Deficiência, os alunos 
passaram a ser inseridos nas escolas de ensino regular independentemente do 
tipo ou grau de comprometimento. Desse modo, as escolas deviam adequar-se, 
flexibilizando o currículo para receber esses alunos. Tornou-se perceptível, dessa 
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maneira, que desviando-se dos parâmetros integrativos, a inclusão dos indiví-
duos com deficiência não se baseia em modificá-los para agregá-los no sistema 
escolar.

Incluir o estudante com necessidades educacionais específicas não é 
apenas matriculá-lo em uma instituição de ensino. O ato da inclusão significa 
fornecer apoio e recursos, para assim gerar oportunidades que busquem o de-
senvolvimento do discente, evitando, dessa forma, a evasão escolar. Ao apenas 
inseri-lo numa sala de aula e não fornecer auxílio, o professor está integrando e 
não incluindo. Cabe aqui ressaltar que o Paradigma da Integração “permitia que 
estes educandos fossem aceitos nas escolas regulares, porém não havia nenhu-
ma preocupação com a permanência destes no ambiente escolar” (SANTOS; 
VELANGA; BARBA, 2017, p. 323). Ou seja, com docentes sem conhecimento de 
como mediar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos integrados e a es-
cola sem preocupar-se em realizar uma mediação com desenvoltura, o educan-
do com necessidades educacionais específicas, infelizmente, continuará sendo 
excluído da educação.

Em termos de música e artes visuais, são raras as referências históricas 
sobre a prática dessas áreas curriculares para pessoas com deficiência intelec-
tual ou física (REILY, 2008, p. 230). Isso demonstra que, durante muito tempo, os 
indivíduos com deficiência tiveram suas vidas acadêmicas negligenciadas e sem 
suporte necessário. Segundo a UNESCO (1994, p. 7, tradução nossa), durante 
muito tempo, essas pessoas foram marcadas por uma sociedade incapacitante 
que acentua mais os seus limites do que as suas potencialidades6.

Inclusão e participação são essenciais à dignidade e ao desfrute e exer-
cício dos direitos humanos. No campo da educação, estas concepções 
refletem-se no desenvolvimento de estratégias que procuram alcançar 
uma genuína igualdade de oportunidades. (UNESCO, 1994, p. 11, tradu-
ção nossa).7

6  For far too long, the problems of people with disabilities have been compounded by 
a disabling Society that has focused upon their impairments rather ther potential. (UNESCO, 
1994, p. 7)
7  Inclusion and participation are essential to human dignity and to the enjoyment and 
exercise of human rights. Within the field of education, this is reflected in the development of 
strategies that seek to bring about a genuine equalization of opportunity. (UNESCO, 1994, p. 
11)
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A igualdade de oportunidades será efetivada a partir do momento em          

que as escolas flexibilizarem seus currículos e capacitarem seus professores 

para atender seus alunos de forma igualitária e digna. Compreender a indivi-

dualidade e diversidade de cada discente é primordial para haver a inclusão. No 

entanto, em alguns casos, é comum ter professores que não procuram atender 

às particularidades de cada discente e os tratam como se eles desenvolvessem 

em um único ritmo. Consequentemente, a culpa pela falta de desenvolvimento 

acaba sendo da deficiência e não do sistema que não possui condições de rece-

bê-lo. Em uma sala de aula há uma enorme diversidade no corpo estudantil. Ao 

negá-la, o docente está infringindo os direitos do educando em ter uma educação 

de qualidade.

A teoria na prática

Tendo em vista que inclusão educacional vai além de tornar acessível e 

integrar, é possível notar as divergências a partir das características entre am-

bientes que incluem ou excluem. Souza (2010, p. 136) afirma que “na educação 

inclusiva, o aluno deve ser absorvido pela escola de forma que lhe sejam dadas 

as condições de participar das atividades e de construir conhecimentos, como 

membro ativo e não como mero espectador”. Essa participação ativa é de extre-

ma importância para o desenvolvimento educacional do aluno, de maneira que, 

se ela não ocorrer, é provável perceber a presença de um ambiente segregatório. 

Apenas matricular a pessoa no sistema de ensino regular não é incluí-la. É pre-

ciso que as condições arquitetônicas estejam de acordo com as necessidades 

dos estudantes. Mais a fundo, é necessário que haja uma redução das barreiras 

atitudinais e conceituais.

Na Instituição há o projeto de extensão Projeto, que atende pessoas com 

deficiência da comunidade externa e alunos da graduação e técnico em música. 

O projeto iniciou em 2011 com o intuito de fornecer educação musical de qua-

lidade para pessoas com deficiência visual. Por meio da experiência da autora 

deste trabalho como monitora nesse projeto de extensão, foi possível perceber 

as diferenças de dois sistemas educacionais: um que segrega os seus educan-
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dos e outro que procura meios de incluir o estudante no seu próprio processo de 

aprendizagem.

Percebe-se que o ambiente da Instituição se adequa cada vez mais em 

questões arquitetônicas (como pisos táteis, corrimão, rampas e sinalizações tá-

teis) e atitudinais. Devido ao ingresso de alunos deficientes visuais nos cursos 

de graduação e técnico, pode-se ter um aprendizado mútuo a partir do espaço 

de convivência com esses educandos. Estudantes com ou sem deficiência dos 

cursos superiores possuem um arcabouço mais consistente de experiência como 

monitores em sala de aula de pessoas com deficiência visual, síndrome de down 

e/ou autismo.

Para a autora Souza (2010, p. 83), o preconceito que o indivíduo sofre devi-

do ao estigma que recebe da sociedade em decorrência da deficiência pode ser 

desfavorável para a construção da personalidade. Este fato é capaz de implicar 

negativamente no desenvolvimento pessoal, intelectual e/ou afetivo. Como con-

sequência, a evasão escolar é bastante perceptível e torna-se o principal fator 

que dificulta o acesso e o fornecimento da educação inclusiva.

Na situação vivenciada, alguns alunos relataram que haviam desistido de 

estudar. Porém, ao participarem das aulas de música, eles ficaram com mais 

esperança para vencer os obstáculos e sentiram-se mais motivados para obter 

novos conhecimentos e seguir carreira acadêmica. Nesse ponto, tornou-se visí-

vel a importância do envolvimento de ambos (professor e educando) no processo 

educativo, assim como trabalhar com foco nas potencialidades do estudante e 

não nas suas limitações (SOUZA, 2010, p. 136).

Os resultados positivos foram vistos com o tempo, pois o ingresso de es-

tudantes com deficiência visual nos cursos superiores das instituições federais 

na região aumentou, como também as observações em relatos diários sobre o 

importante papel que o projeto de extensão e a música tinham tomado na vida 

acadêmica e pessoal dos alunos. O senso de pertencimento ao projeto é um 

parâmetro importante para a construção de um ambiente inclusivo.
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De acordo com Tives et all (2020, p. 107),

As adaptações curriculares são estruturadas através de modificações 
nos conteúdos propostos e objetivos de ensino [...]. As adaptações me-
todológicas estão associadas a modificações no espaço físico [...] e/ou 
recursos materiais para adequar a atividade ou aula proposta às deman-
das educacionais.

As adaptações são de suma relevância em qualquer contexto de ensino, 

tendo ou não a presença de algum estudante com necessidades educacionais 

específicas. Portanto, estudar a realidade dos educandos para compreender a 

metodologia que auxilie o máximo possível a aprendizagem é primordial para o 

desenvolvimento. No caso das aulas do projeto, adaptações metodológicas fo-

ram realizadas com esses objetivos.

Alguns alunos que participam do projeto, além da perda da visão, possuem 

outras deficiências associadas, como perda auditiva, ausência da sensibilidade 

dos dedos devido à diabetes e deficiência física. Com o intuito de ocorrer o de-

senvolvimento deles referente aos aspectos cognitivos musicais e à leitura do 

Sistema Braille, adaptações metodológicas foram feitas, como: ampliação dos 

pontos das celas braille em uma folha de papel de gramatura 40g/m² (conhecido 

como papel peso 40); mais proximidade do instrumento harmônico utilizado para 

realizar solfejos; envio de áudios contendo solfejos e/ou explicações dos assun-

tos abordados em sala de aula; reuniões de planejamento mais focadas em como 

alcançar as potencialidades dos educandos; utilização da avaliação contínua, 

dentre outras.

Todo o esforço empreendido nas adaptações vale a pena, pois é gratificante 

poder presenciar tanto o desenvolvimento nos objetivos musicais como também 

na inclusão cultural e social do indivíduo. Além do mais, é perceptível a alegria e 

elevação da autoestima dos alunos quando conseguem aprender a tocar e cantar 

as músicas do repertório do grupo musical.

Essa vivência é importante de ser relatada em razão da demonstração que 

para ensinar uma pessoa com deficiência não são necessárias metodologias 
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avançadas e muito menos de um passo-a-passo da maneira de ensinar. Perce-

be-se que o importante é disponibilizar recursos que atendam às individualidades 

e o desenvolvimento de cada estudante em diferentes contextos sociais e cultu-

rais, práticas estas que deveriam ser constantes.

“Nada sobre nós sem nós”

O lema do movimento das pessoas com deficiência “nada sobre nós sem 

nós” tem em vista que nenhuma decisão ou movimentação deve ser tomada 

sem a participação da pessoa com deficiência. Considerando-se esse lema de 

extrema importância e reconhecendo o lugar de falar desse público, procurou-se 

realizar um questionário para obter conhecido mais aprofundado do que a expe-

riência da autora do trabalho como professora de pessoas com deficiência visual. 

Através do questionário tentou-se investigar a realidade mediante a própria fala 

desses indivíduos.

O questionário foi produzido através do Google Forms e enviado por meio 

do WhatsApp para os alunos com deficiência da Instituição. Formularam-se 9 

perguntas objetivas e 2 discursivas, o preenchimento e envio das respostas ocor-

reram de modo anônimo, tendo um total de 10 respostas recebidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Pergunta 1: Qual seu curso na Instituição?

	40% responderam licenciatura;

	0% responderam bacharelado;

	30% responderam técnico;

	70% responderam extensão.
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Gráfico 1 - Pergunta 1: Qual seu curso na Instituição?

Fonte: Google Forms, 2020.
 

Pergunta 2: Você possui algum tipo de deficiência?

	100% responderam sim;

	0% responderam não.

Gráfico 2 - Pergunta 2: Você possui algum tipo de deficiência?

Fonte: Google Forms, 2020.
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 Com as perguntas 1 e 2 procurou-se averiguar a existência de alunos com 
deficiência no ensino superior, técnico e extensão da Instituição. O questionário 
foi direcionado para pessoas com deficiência, sendo incoerente, dessa forma, 
alguém que não se considera de tal forma respondê-lo. A pergunta 2 parte da 
necessidade de não pressupor que um indivíduo tem ou não deficiência e sim se 
ele se considera assim.

Pergunta 3: Se respondeu sim à questão anterior, indique qual

	Respostas: deficiência visual.

 Pergunta 4: Você acredita que existe sinalização para acessibilidade 
suficiente na Instituição para que você possa andar com autonomia e segu-
rança?

	10% responderam que sim, há sinalizações necessárias;

	90% responderam que um pouco, não existe sinalização de 
acessibilidade o suficiente;

	0% responderam que não, pois não há sinalização de acessibilidade.

Gráfico 3 - Pergunta 4: Você acredita que existe sinalização para                                       
acessibilidade suficiente na Instituição para que você possa andar com          
autonomia e segurança?

Fonte: Google Forms, 2020.
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10% das respostas acima foram “Sim, há sinalizações necessárias”. Ao 
analisar o perfil de quem marcou essa alternativa, percebe-se que é um alunado 
de extensão, que pode não transitar com frequência dentro do prédio da Institui-
ção, no que se refere a mudar de sala e passar turnos consecutivos. Tendo como 
base que os cursos de licenciatura e técnico exigem uma carga horária mais 
ampla do que o curso de extensão, é possível traçar o perfil de aluno que utiliza 
todos os espaços disponíveis como pouca frequência.

Pergunta 5: Qual seu nível de satisfação com as adaptações arquitetô-
nicas na Instituição (por exemplo: pisos táteis, corrimão, rampas, elevador, 
etc.)?8

	20% responderam muito satisfeito;

	60% responderam mais ou menos satisfeito;

	20% responderam mais ou menos insatisfeito;

	0% responderam muito insatisfeito;

Gráfico 4 - Pergunta 5: Qual seu nível de satisfação com as adaptações 
arquitetônicas na Instituição (por exemplo: pisos táteis, corrimão, rampas, 
elevador, etc.)?

Fonte: Google Forms, 2020.

8  Para análise das respostas, considera-se “mais ou menos satisfeito” situações em que 
há recursos disponíveis e adaptações, contudo não estão totalmente acessíveis. Já “mais ou 
menos insatisfeito” pondera-se situações em que há poucos recursos e adaptações à disposi-
ção.
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Os gráficos 3 e 4 demonstram que, infelizmente, há pouca sinalização de 
acessibilidade na Instituição. Segundo a Lei nº 13.146, Art 3º: acessibilidade é 
utilizar com segurança e autonomia “espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes [...]” (BRASIL, 2015) e considera como sendo barreiras 
“qualquer entrave [...] que limite ou impeça a participação social [...], fruição e 
o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimentação e 
de expressão [...], à circulação com segurança [...]” (BRASIL, 2015). A falta de 
acessibilidade para que as pessoas com deficiência transitem no prédio com 
segurança é, de fato, um problema que impossibilita a total independência desse 
público, tornando-se, dessa forma, uma barreira arquitetônica.

Pergunta 6: Qual seu nível de satisfação com as adaptações metodo-
lógicas e didáticas dos professores da Instituição?

	40% responderam muito satisfeito;

	50% responderam mais ou menos satisfeito;

	10% responderam mais ou menos insatisfeito;

	0% responderam muito insatisfeito.

Gráfico 5 - Pergunta 6: Qual seu nível de satisfação com as adaptações           
metodológicas e didáticas dos professores da Instituição?

Fonte: Google Forms, 2020.
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Pergunta 7: Os professores procuram você para entender melhor como 
adaptar os conteúdos e materiais de acordo com as suas necessidades?

	20% responderam raramente;

	30% responderam às vezes;

	50% responderam sim, sempre;

	0% responderam nunca.

Gráfico 6 - Pergunta 7: os professores procuram você para entender melhor 
como adaptar os conteúdos e materiais de acordo com as suas necessida-
des?

Fonte: Google Forms, 2020.

50% dos alunos sentem-se muito satisfeitos com as adaptações metodoló-

gicas, sendo 2 da licenciatura, 2 do curso técnico e 3 da extensão. Dentre esses 

citados, 3 são procurados às vezes e 2 raramente pelos docentes a fim de adap-

tar os conteúdos e materiais de acordo com as necessidades, 5 outros alunos 

são procurados sempre, dentre eles 3 são da extensão, 1 da licenciatura e 1 do 

técnico.

Ainda refletindo à luz do Art. 3º da Lei 13.146, é considerado como barreira 

na comunicação e informação: “obstáculo, atitude ou comportamento que dificul-

te ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informa-
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ções por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação”. 

É válido ressaltar que a não adequação dos conteúdos de acordo com as neces-

sidades do aluno interfere diretamente no desempenho acadêmico do educando.

Pergunta 8: Passa ou já passou por algum tipo de discriminação           
dentro da Instituição?

	0% responderam sim, frequentemente;

	20% responderam sim, às vezes;

	80% responderam nunca.

Gráfico 7 - Pergunta 8: Passa ou já passou por algum tipo de discriminação 
dentro da Escola de Instituição?

Fonte: Google Forms, 2020.

É possível analisar conforme o gráfico 7 que de 10 alunos 2 já passaram 

por algum tipo de discriminação dentro da Instituição. De acordo com o Capítulo 

II, Art. 4º da Lei 3.146: “toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma discriminação.” 

(BRASIL, 2015) O conceito de discriminação aqui levado em conta é “restrição 

ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, 

impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais da pessoa com deficiência” (BRASIL, 2015). Nos documentos ofi-

ciais a ideia que se tem acerca da inclusão é admirável, contudo, a realidade é 
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que o direito de igualdade e não discriminação ainda é negado, mesmo sendo 

resguardado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Pergunta 9: É fácil para você obter os recursos da biblioteca central 
ou setorial da Universidade?

	40% responderam sim;

	0% responderam não;

	40% responderam um pouco;

	20% responderam que não utiliza os recursos das bibliotecas da 

Universidade.

Gráfico 8 - Pergunta 9: É fácil para você obter os recursos da biblioteca    
central ou setorial da Universidade?

Fonte: Google Forms, 2020.

Pergunta 10: Você considera os circulares da universidade                                 
acessíveis?

	0% responderam sim;

	30% responderam não;

	50% responderam pouco acessíveis;

	20% responderam que não utiliza os circulares da Universidade.
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Gráfico 9 - Pergunta 10: Você considera os circulares da universidade               
acessíveis?

Fonte: Google Forms, 2020.

 50% dos estudantes consideram os circulares da Instituição pouco aces-
síveis e outros 30% não acham esse meio de transporte acessível, os que não 
acham acessíveis são 2 da licenciatura, 1 do técnico e 3 da extensão. A não 
acessibilidade é, de fato, um problema, pois interfere diretamente a locomoção 
com segurança dentro do campo universitário.

Ao analisar o perfil dos alunos com deficiência da licenciatura percebe-se 
que é unânime a resposta acerca do nível de satisfação com as sinalizações de 
acessibilidade. Eles acreditam que não existem sinalizações o suficiente para 
que possam locomoverem com autonomia e segurança na Instituição. 75% dos 
licenciandos nunca passaram por algum tipo de discriminação.

CONCLUSÃO

De acordo com Miranda (2019, p. 21), há um contraste entre o discurso da 

política de educação inclusiva e as reais necessidades do sistema educacional. 

Com o intuito de alcançar a igualdade de oportunidades, a escola necessita de 

investimentos na capacitação de professores que atendam os alunos de maneira 

igualitária e digna. De modo que tenha a procura em compreender cada indivi-

dualidade e diversidade do corpo estudantil.
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Ainda é preciso assegurar a permanência do aluno na escola, pois não 

adianta promover a entrada nas instituições de ensino se não houver acessibili-

dade de modo que permita a continuidade com um bom desenvolvimento acadê-

mico. Isso será possível por meio de adaptação no Projeto Político-Pedagógico 

que busque suporte no atendimento das necessidades dos estudantes com ne-

cessidades educacionais específicas da escola, uma vez que é ele o norteador 

do currículo escolar e do trabalho dos educadores.

Para a autora Oliveira (2019, p. 24): “não se reforma as instituições sem 

formar e (re) formar o professor”. Levando isso em conta, a discussão dessa te-

mática torna-se vã se os docentes não procurarem robustecer a área da educa-

ção musical especial e inclusiva por meio de ações e pesquisas que visem incluir 

a pessoa com deficiência na sala de aula, fugindo dos ideais da Integralização e 

buscando as potencialidades dos alunos, uma vez que a deficiência não é a ca-

racterística pessoal que deva ser focada, pois não se trabalha com deficiência, e 

sim com seres humanos. Cada educando possui um universo diversificado com 

muitas faculdades que vão além de uma deficiência. Cabe ao professor explo-

rá-las. Dessa forma, será possível perceber que não é a deficiência que impede 

a pessoa de ser incluída na sociedade, e sim as condições que não se fazem 

favoráveis para a inserção cultural e social do indivíduo.
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INTRODUÇÃO 

O acelerado avanço da ciência e da tecnologia provocou forte impacto na 

sociedade, esta, que por sua vez, tornou-se tecnologizada e globalizada. A socie-

dade é quem dá forma à tecnologia, ocorrendo de acordo com as necessidades, 

valores e interesses das pessoas que a utilizam, além disso, podemos destacar a 

influência das tecnologias na vida política, econômica e social de um povo (CAS-

TELLS, 2002). 

 Os Estados lideraram e/ou mediatizam as iniciativas para a difusão das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), agindo em conjunto com as 

forças sociais de cada lugar, desenvolvendo um processo de transformação so-

cial de reconfiguração das relações sociais, com reflexos na educação (WER-

THEIN, 2000). 

Vivenciamos um período de recomendações e estabelecimento de diretri-

zes e de estratégias que utilizam o potencial das Tecnologias de Informação e 

Comunicação no intuito de promover melhorias no ensino e na aprendizagem 

e de concretizar as orientações curriculares (CARLOS, 2015). Dessa forma, os 

principais atores escolares, alunos e professores, passaram a apresentar atitu-

des mais ativas, além de desenvolver competências no intuito de contribuir na 

resolução de problemas, desenvolvimento do pensamento crítico, participação e 

interação no mundo global extremamente competitivo (COUTINHO e LISBOA, 

2011; BASQUEROTE SILVA, 2020). 

A Geografia está inserida entre as disciplinas escolares que tem o maior 

potencial na formação dos jovens, sendo importante analisar suas potencialida-

des e a maneira como a tecnologia poderá contribuir no processo de aprendiza-

gem (CACHINHO, 2004). 

Com a utilização das TICs e o desenvolvimento de pesquisas científicas, 

a Educação Geográfica tornou-se responsável pela reflexão e discussão de ma-
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neiras de ler e interpretar o espaço geográfico, o que é imprescindível para a 

compreensão do mundo globalizado. 

As TICs e a Educação Geográfica estão ligadas com a sociedade tecno-

logizada, desempenhando papel fundamental na formação do aluno, uma vez 

que, o instiga a observar, compreender, perceber as transformações espaciais, 

ler, analisar, interpretar a realidade de maneira crítica a realidade, cumprindo seu 

papel de cidadão e de protagonista de sua aprendizagem. 

 A presente investigação buscou analisar as contribuições da utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) por parte dos alunos dos 2ºs 

anos do turno matutino da Escola de Ensino Médio Dona Hilza Diogo de Oliveira, 

em Fortaleza, no Ceará, como ferramentas importantes na construção de uma 

consciência espacial cidadã, procurou-se compreender como o uso das TICs 

possibilita a formação da cidadania territorial e o desenvolvimento do protago-

nismo juvenil e objetivou-se analisar o processo de ensino e aprendizagem em         

Geografia, Foi utilizada como metodologia de pesquisa o estudo de caso, que se 

deu por meio de incentivo à participação dos alunos na identificação de proble-

mas de suas  comunidades e na propositura de ações que possam mudar o es-

paço local.  Sendo assim, foram analisados os projetos Nós Propomos: Cidada-

nia e Inovação na Educação Geográfica da Universidade de Lisboa e o NTPPS, 

Núcleo de Trabalho, Pesquisas e Práticas Sociais, desenvolvido pela Secretaria 

de Educação do estado do Ceará, ambos foram trabalhados em consonância na 

referida escola no ano 2020. 
 

APORTE TEÓRICO

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tiveram um vertiginoso 

crescimento nas últimas décadas tornando-se cada vez mais presentes no dia a 

dia da população e propiciaram o levantamento de demandas em várias áreas de 

interesse público, inclusive no educacional, que é um dos segmentos da socieda-

de que mais recebe influência das tecnologias e têm potencialidade de promover 

novas formas de compreensão da realidade e de atuação na sociedade que im-
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plica em desafios cotidianos, uma vez que, promove mudanças no tempo e no 

espaço, sendo necessário o uso de dispositivos para desenvolver análises geo-

gráficas e transformações nas ações de professores e alunos, exigindo maior 

rapidez na reflexão e na ação educativa, possibilitando que os alunos alcancem 

a aprendizagem significativa e desenvolvam a cidadania. 

Dessa forma, o relatório da UNESCO (1996, p.27), “Educação, um tesou-

ro a descobrir”, ressalta a utilização e aplicação das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) na educação, e aconselha “que os sistemas educativos 

devem dar respostas aos múltiplos desafios das sociedades da informação, na 

perspectiva de um enriquecimento contínuo dos saberes e do exercício de uma 

cidadania adaptada às exigências do nosso tempo”. 

Esteves (2010) considera que a cidadania é uma relação de pertencimento 
a uma comunidade, que se encontra territorialmente delimitada, em que alguns 
valores são compartilhados, assim como direitos e regras de organização social. 
A cidadania está associada aos direitos e deveres exercidos por um indivíduo em 
sociedade (PENA, 2021). 

Existe uma forte ligação entre cidadania e educação. Nesse contexto, Ca-
chinho e Reis (2007), valorizam a educação para a cidadania como determinante 
pelas complexidades e desafios do nosso tempo, que exige a revitalização da 
democracia. Ela repercute na vida pública e na responsabilidade dos cidadãos 
diante à comunidade em que os mesmos pertencem. A aproximação do cotidiano 
do aluno com o currículo escolar, e a contextualização com o conhecimento cien-
tífico, busca o protagonismo juvenil produzido principalmente no meio acadêmico 
para a construção do saber geográfico na escola de forma a fomentar o ensino e 
a aprendizagem, numa perspectiva de formação para a cidadania, dando desta-
que à força do lugar.

Construir a Educação Geográfica demanda um grande empenho, o de ir 
além do simples ensinar Geografia ‘passando os conteúdos’, exige o esforço de 
buscar a aprendizagem significativa dos conteúdos, numa perspectiva de uma 

educação ministrada ao longo da vida (CALLAI, 2011). 
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Com a utilização das TICs, o avanço nas pesquisas científicas, as transfor-

mações ocorridas no território, a Educação Geográfica tornou-se indispensável 

para a compreensão do mundo atual, pois suas potencialidades fazem com que 

os alunos percebam seu papel de cidadão. Dessa forma, A Educação Geográfica 

torna-se indispensável para o desenvolvimento da cidadania ativa no presente 

e no futuro, pois constrói e reconstrói conhecimentos, habilidades e valores que 

ampliam a capacidade dos indivíduos compreenderem o mundo em que vivem 

e atuam, numa escola sistematizada como um espaço aberto e vivo de culturas 

(VESENTINI, 2009; CAVALCANTI, 2012; EUGEO, 2013; SOUTO E CLAUDINO, 

2014).

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) traz a responsabilidade e a 

educação para a cidadania uma competência associada a todas as áreas do 

conhecimento. Dessa forma, as Ciências Humanas, em especial a Educação 

Geográfica apresenta relações mais estreitas com a cidadania (CLAUDINO E 

COSNCURÃO, 2021). Uma vez que, a formação de jovens cidadãos reflexivos 

envolve a compreensão do funcionamento do mundo, o que pode ser propiciado 

pela capacidade de entendimento dos processos geográficos, alargando a poten-

cialidade dos alunos enquanto cidadãos conscientes, pois permite a reflexão, a 

tomada de decisão e participação na sociedade, e o uso das tecnologias fornece 

novas oportunidades e estratégias no processo de aprendizagem e de atuação 

competente na sociedade (MACHON E WALKINGTON 2000; LAMBERT, 2017; 

MARTINS, 2017) 

Consideramos, assim, que a educação geográfica proporciona uma dimen-

são territorial à educação para a cidadania, que envolve os conceitos de território, 

justiça espacial, escola cidadã e comunidade. O conceito de cidadania territorial 

foi criado no âmbito do Projeto Nós Propomos! e que Claudino (2019, p. 382), 

define como a “participação responsável nas tomadas de decisão sobre os pro-

blemas comunitários de base espacial”. O conceito referido também é utilizado 

no projeto Núcleo de Trabalho Políticas e Práticas Sociais (NTPPS), nas escolas 

públicas de ensino Médio do estado do Ceará. 
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METODOLOGIA

Este trabalho tem o estudo de caso como metodologia de investigação e   
foi desenvolvido na Escola de Ensino Médio Dona Hilza Diogo de Oliveira, no 
ano letivo 2020. Teve como objetivos a partir do desenvolvimento do Projeto Nós  
Propomos e da disciplina NTPPS promover a autonomia estudantil, o protagonis-
mo juvenil, a aprendizagem significativa, a investigação como princípio pedagó-
gico, a partir da identificação dos principais problemas locais e de propostas de 
alternativas fundamentadas para resolução dos mesmos, dessa forma, propiciar 
o desenvolvimento de uma cidadania territorial local que se inicia na escola e no 
diálogo com a comunidade (CLAUDINO & MENDONÇA, 2017).

O estudo de caso é uma trajetória utilizada para alcançar o conhecimento, 
ou seja, são atividades e estratégias estruturadas, detalhadas e críticas, munidos 
de lógica e com sentido próprio, a partir de uma fundamentação teórica, onde são 
apresentados os pressupostos a respeito das formas de falar sobre o problema 
de investigação (YIN, 2001; DELGADO, 2019). 

A realização do projeto se deu em diferentes fases: 1) identificação dos pro-
blemas locais pelos estudantes; 2) Escolha do macrocampo, ou seja, eixo mais 
abrangente onde os temas deverão surgir 3) Formação de grupos de trabalho e 
apresentação do diagnóstico de macrocampo; 3) Definição do tema de projeto e 
do objeto de pesquisa; 4) Sessão da equipe de coordenação com os estudantes 
nas escolas; sessões de trabalho sobre o Plano Diretor Municipal; 5) Realização 
de trabalho de campo (em 2020, por causa da pandemia do Coronavírus a pes-
quisa em campo não ocorreu e a aplicação de inquéritos à população se deu de 
maneira virtual); 6) Elaboração do projeto de pesquisa 7) Apresentação da pes-
quisa 8) Elaboração do plano de ação; 9) Apresentação do plano de ação; 10) 
Divulgação das propostas dos alunos 11) Entrega dos relatórios 12) Avaliação do 
Projeto (CLAUDINO, 2014).

Foram submetidos à apreciação 30 trabalhos dos alunos dos 2ºs anos do 
ensino médio, elaborados por meio de pesquisas em que os estudantes identifi-
caram os problemas da comunidade local e apresentaram propostas para reso-
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lução dos mesmos em diferentes áreas, neste caso, chamados Macrocampos, 
sendo estes: Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Lazer, Meio Ambiente e Histó-

ria. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto se desenvolveu com os alunos conhecendo suas competências 
socioemocionais, analisando conceitos geográficos, aplicando questionários e 
entrevistas online e elaborando suas investigações sobre a realidade local com 
os objetivos de identificar,  analisar e propor soluções aos problemas locais, des-
tacando o uso das tecnologias de informação e comunicação para a aprendi-
zagem significativa, realização das pesquisas,  reconhecendo a relevância da 
investigação para o cotidiano do aluno e da comunidade, e para a construção da 
cidadania territorial local. 

Dessa forma, foram elaboradas pesquisas em diversas áreas do conheci-
mento, que serão apresentadas na figura abaixo: 

Figura 1 - Macrocampos trabalhados em associação no Projeto Nós Propomos e 
na disciplina de NTPPS.

Fonte: a autora, 2021.
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As propostas de trabalho mais frequentes apresentadas têm como Macro-
campo, ou seja, área mais abrangente, e seu diagnóstico fundamentados em 
preocupações voltadas ao Meio Ambiente (34%), sobretudo investigações que 
envolvem a questão do lixo e o cuidado com os animais. Seguidas por propostas 
na área de Educação (19%), com pesquisas sobre Educação Especial (surdos), 
Cyberbullying e Evasão Escolar, seguem projetos no âmbito da História (13%), 
que abordam a história do bairro que os alunos vivem e as personalidades que 
auxiliaram na fundação e desenvolvimento do local, outro macrocampo que teve 
destaque foi o da Saúde (9%), em que foram elaborados trabalhos associados 
aos impactos da falta de saneamento básico,  gravidez na adolescência e a saú-
de mental dos alunos em tempos de pandemia. 

Quanto à Cultura foram desenvolvidas pesquisas sobre os centros culturais 
e seus efeitos para a comunidade local, que somam o percentual de 6%. Apenas 
3% dos trabalhos envolveram a questão do esporte. Foi verificada pluralidade 
de temas, que estimulou a criação da categoria “Outros”, no entanto, não havia 
uma categorização, uma vez que, envolvia questões que iam desde o uso do 
espaço público para o lazer das famílias, até o assédio praticado contra as mu-
lheres também no espaço público, prostituição no bairro, passando por questões 
econômicas, como o impacto da pandemia da Covid-19 no comércio local, entre 
outros exemplos.  Nesta diversidade, vimos refletidas a “inspiração construtivista 
do Projeto e a pluralidade de contextos em que trabalham os alunos” (SOUTO & 
CLAUDINO, 2019).

No artigo Citizenship in Higher Education Geography: A Draft Benchmark 
Statement (2009), há o destaque para a Geografia como ciência que prepara 
cidadãos ativos espacialmente conscientes. Ela permite que os alunos desenvol-
vam uma consciência da relevância das questões em diferentes escalas, desde 
a escala local até o mundo globalizado A formação para a cidadania consiste em 
um desafio para professores e alunos, pois é necessário destacar a importân-
cia do conhecimento social acumulado pela humanidade e utilizá-lo de forma a 
compreender as relações entre os homens e entre estes no espaço e suas con-
sequências. 
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CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Projeto promoveu o amadurecimento dos alunos. A 

princípio não se via interesse na participação das discussões, mas aos poucos, 

com a descoberta das competências socioemocionais e com a identificação dos 

problemas que lhes chamava atenção, passou a despertar o interesse pelas au-

las de forma a contribuir no processo de pesquisa.  

As atividades desenvolvidas durante o Projeto consistiram numa mudança 

do cotidiano escolar, pois parte do conhecimento por parte dos alunos de suas 

competências socioemocionais, identificação dos problemas da comunidade, 

pesquisa no local, entretanto, esta etapa não ocorreu de maneira presencial, re-

correndo ao uso emergencial das tecnologias de informação e comunicação para 

execução desta etapa, e a elaboração e apresentação de um plano de ação para 

resolução dos problemas verificados, contribuindo para a aprendizagem signifi-

cativa e para a cidadania.  

Devido aos problemas ocorridos no ano 2020 causados pela pandemia de 

Covid - 19, sendo assim, consideramos, que o projeto poderia ter sido mais sa-

tisfatório caso tivesse um maior aporte em ferramentas digitais, fato que passou 

a ocorrer em 2021, com a aquisição de chips e tablets por parte do governo do 

estado para os alunos da rede pública estadual de ensino.  

A proposta de associação entre o Nós Propomos e o NTPPS não conse-

guiu atingir a todos os estudantes da Escola de Ensino Médio Dona Hilza Dio-

go de Oliveira, no entanto, julgamos que o projeto contribuiu significativamente 

para a formação de cidadãos mais conscientes, destacando a importância da 

apropriação das ferramentas tecnológicas pelo estudante, pois as TIC trazem 

grandes potencialidades, acrescentam dinâmicas capazes de inovar o ensino/

aprendizagem (KENSKI, 2003; BELLONI, 2005; CALLAI & SANTOS, 2009). Con-

sequentemente, facilitaram a aprendizagem significativa em Geografia, colabo-

raram para a formação de um sujeito crítico, participativo e protagonista de sua 

aprendizagem. 

CAPÍTULO 3
VIEIRA, E. C. B. AS CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

 GEOGRÁFICA PARA A FORMAÇÃO A CIDADANIA TERRITORIAL E O DESENVOLVIMENTO DO PROTAGONISMO JUVENIL



50

EDUCAÇÃO EM FOCO: DILEMAS E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

 O Projeto Nós Propomos e a disciplina Núcleo de Trabalho, Pesquisas e 

Práticas Sociais, direcionam o olhar do aluno para a comunidade, e a educação 

para cidadania se concretiza na realidade. Onde há a busca pela conscientização 

dos alunos a respeito da necessidade da criação de momentos para discutir a 

cidadania, a democracia participativa e a promoção de um caminho para intera-

ção entre a sociedade civil e o poder público, com o intuito de assegurar a médio 

e longo prazo uma participação plural e qualificada na gestão democrática das 

cidades (BAZOLLI, SILVA e VIANA, 2017). 
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INTRODUÇÃO: A JUVENTUDE E EDUCAÇÃO                                                                                     
CONTEMPORÂNEA

 A sociedade contemporânea vive grandes dilemas socioeconômicos e 

existenciais e um deles chama-se pandemia covid-19, que impactou e continua 

impactando, em diversos graus, todas as pessoas dessa geração. Nesse estudo, 

será evidenciado a juventude de forma particular, que trata de uma etapa da vida 

onde o sujeito experimenta conflitos existenciais e a construção de sua subjeti-

vidade. Sabe-se que as crises, em geral, atingem com mais intensidade as pes-

soas mais vulneráveis. Um desses grupos é o de jovens.

 O reconhecimento dos direitos da juventude é recente e ocorreu somen-

te a partir de 2013 com a com a instituição do Estatuto da Juventude (BRASIL, 

2013). A Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013 institui o Estatuto da Juventude 

e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas pú-

blicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE. No cenário 

socioeconômico brasileiro, os jovens vivem uma crise na saúde mental , que pio-

rou significativamente com a pandemia, até porque o apoio à saúde mental para 

estes jovens, especialmente em escolas, universidades e locais de trabalho, foi 

fortemente interrompido. 

 Dados da OECD (2020 - Organização para a Cooperação e Desenvolvi-

mento Econômico) relatam que a interrupção na escola afetou diretamente a 

saúde mental dos jovens, uma vez que a escola não é um local para os alunos 

aprenderem habilidades acadêmicas, mas também lugar de desenvolvimento de 

muitos fatores de proteção, incluindo rotinas diárias, contato social, apoio social 

e emocional de professores, sentimento de pertencer a uma comunidade. 

 Antes mesmo da pandemia Covid-19, a escola já estava passando por mo-

mentos bem difíceis, no que se refere à educação dos jovens, principalmente o 

ensino médio. Cabe aqui ressaltar a importância do ensino médio, que acontece 

em uma fase fundamental da vida do sujeito, momento de construção de sua 

subjetividade e de muitos questionamentos e para Werneck (2018), a juventude 
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é a etapa da vida onde acontece o maior desenvolvimento da sensibilidade e 

apreensão de valores, porém na prática escolar percebe-se que o ensino médio 

serve, em sua maioria,  para a preparação para a universidade e para o mercado 

de trabalho.

 É necessário compreender os anseios mais profundos desse jovem que 

cursa o ensino médio para poder responder de forma sólida e ética como posicio-

nar-se diante das contradições próprias dessa etapa de vida. Partindo do pressu-

posto que a Educação, segundo Werneck (2018, p.14), é uma ciência normativa 

que deve oferecer os fundamentos para um viver consciente e responsável, seja 

no plano existencial, seja no plano profissional; o ensino médio deve investir na 

promoção da reflexão crítica e no aprofundamento do conteúdo acadêmico, pois 

não é a quantidade de informações acadêmicas que qualifica o ensino, mas sim 

a sua sistematização, organização de pensamento, capacidade de avaliação e 

análise. Nesse momento, ressalta-se o papel do professor, como promotor das 

ações pedagógicas que visem responder às aspirações do “coração da juventu-

de”, uma vez que a informação ministrada nas aulas não significa conhecimento, 

pois este se expressa na capacidade de avaliar a informação e perceber assim o 

valor dos fatos e conteúdos.

 O objetivo geral desse capítulo é apresentar as repercussões evidencia-

das na educação dos jovens do ensino médio no Brasil nesse tempo da pande-

mia Covid-19, debruçando-se em subtemas específicos, como: as características 

particulares no desenvolvimento da juventude, o valor do ensino médio na vida 

do aluno e também descrever o impacto da pandemia Covid-19 na educação dos 

jovens brasileiros.

JUVENTUDE E SUAS CARACTERÍSTICAS

Durante muito tempo a infância foi ignorada como uma etapa de vida espe-

cífica do sujeito, mas as crianças eram concebidas como adultos em miniatura. 

Da mesma forma, a juventude permaneceu ofuscada durante muitos anos e so-

mente no século XX que começou uma investigação sobre essa etapa da vida, 
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objetivando entender melhor o fenômeno observado. Segundo Aquino, Silva e 

Damásio (2010, p.80), um dos primeiros autores a se preocupar com essa eta-

pa do desenvolvimento humano foi Stanley Hall, “intitulando a adolescência de 

estágio evolutivo de desenvolvimento”. Vale aqui ressaltar que muitos estudos 

descrevem o termo “adolescência” como similar ao conceito de juventude e nes-

se sentido cabe uma investigação mais profunda para delimitar os termos. Essa 

delimitação atualmente, no Brasil, pode resultar da contingência de seu uso por 

órgãos oficiais da Legislação, que instituiu, em 2013, o Estatuto da Juventude e 

dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públi-

cas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. Dentro dessa 

lei, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte 

e nove) anos de idade.

Durante a investigação dos conceitos, verificou-se vários autores com uma 

multiplicidade de interpretações, um deles é Freitas (2005), que em seus estu-

dos sobre uma possível Sociologia da juventude,  descreve a juventude como 

uma condição social com qualidades específicas que se manifesta de diferentes 

formas, de acordo com as características históricas de cada jovem, como por 

exemplo, um jovem da região rural não tem os mesmos comportamentos do que 

um jovem da cidade. A partir dessa ótica, pode-se reconhecer a heterogeneidade 

do juvenil.

Mas antes de tudo, Freitas (2005) coloca em evidência que as pesquisas 

sobre juventude carecem de uma estrutura conceitual para servir de referencial 

teórico para interpretar os fenômenos juvenis. A sociologia da juventude requer 

a construção do seu próprio objeto de estudo, definindo a categoria, para assim 

estabelecer seus próprios métodos e técnicas de pesquisa.

No que se refere às características dessa categoria social, Silva e Col. 

(2021) pontuam que a juventude atual é impactada pela evolução tecnológica e 

a globalização e por isso pertencem à geração Y, também chamada de geração 

do milênio, na qual  anseia pelos resultados, nasceram na era da internet, do ex-

cesso de segurança e do recebimento de estímulos constantes.
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Freitas (2005) disserta que a existem diferentes paradigmas nas politicas 

de juventude, ou seja, uma classificação das diferentes concepções sobre a ju-

ventude, que fundamentam as ações dirigidas aos jovens. Na literatura latino-a-

mericana, foram sistematizadas quatro abordagens: a primeira diz respeito a “ 

juventude como período preparatório”, onde a juventude aparece como um perío-

do de transição entre a infância e idade adulta, gerando políticas que preparem 

o jovem para o mundo adulto, que por excelência pode destacar a Educação. A 

segunda abordagem é “ a juventude como etapa problemática”, onde o jovem é 

visto a partir dos problemas que ameaçam a ordem social e gera políticas de ca-

ráter compensatório, isto é, focar nos setores de risco e vulnerabilidade, que en-

fatizam ações que podem incidir na diminuição do envolvimento dos jovens com 

a violência. No Brasil, este foi o enfoque que praticamente dominou as ações dos 

anos 80 aos 90. 

Ainda tratando das concepções da juventude nas políticas públicas, a ter-

ceira abordagem é “o jovem como ator estratégico do desenvolvimento” e nesse 

sentido entende-se que os jovens são vistos como uma forma de resolver os 

problemas de desenvolvimento, onde se fomentam políticas orientadas para for-

mação de capital humano e social, para que saibam enfrentar os problemas de 

exclusão social. A quarta abordagem é “a  juventude cidadã como sujeito de di-

reitos”, em que a juventude é vista como uma etapa de transição até que o jovem 

chegue a ser um sujeito de direitos e que gera políticas centrada na noção de 

cidadania, isto é, uma visão integral da pessoa, que atendam às necessidades 

dos jovens, assim como às suas capacidades de contribuição e participação na 

sociedade.

 Diante dos inúmeros significados do termo juventude, os autores Canesin, 

Chaves e Queiroz (2002) descrevem que a juventude é compreendida como uma 

fase da vida, que agrega atributos próprios, ou seja, um modo de pensar e agir 

específicos, que expressam “uma forma de ser jovem” na sociedade. Segun-

do Moreira, Rosário e Santos (2011), a valorização da juventude aconteceu no 

pós-guerra, por motivo do fracasso de um projeto que apostava nessa categoria 
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como sendo o consumidor ideal para sua manutenção permanente. Os autores 

dissertam que o sentimento de inadequação é uma característica própria da ju-

ventude, o que significa que seu tempo não o compreende e por isso foi com-

bustível para os movimentos políticos de rebeldia e insatisfação das décadas 

de 1960 e 1970. Durante muito tempo, toda força de transformação inerente ao 

jovem foi capturado para a vivência de prazeres.

Muitas pessoas por não compreenderem as dificuldades vividas no desen-

volvimento da juventude, acabam por rotular negativamente essa faixa etária, 

como relata Sposito (1997, p.2) em seus estudos, que a juventude é encarada 

como fase de vida marcada por uma certa instabilidade associada a determi-

nados “problemas sociais”, como por exemplo, nos anos 60, a juventude era 

um grande problema, “protagonista de uma crise de valores e de um conflito de 

gerações essencialmente situado sobre o terreno dos comportamentos éticos e 

culturais”. Ao mesmo tempo nos anos de 70, o grande dilema que a juventude 

estava enfrentando se relacionava com emprego e de entrada na vida ativa e isso 

se tornou motivo dos estudos sobre a juventude naquela época.

Transcendendo os rótulos colocados na juventude, é preciso percebê-la 

como um momento delicado da vida da pessoa, que se caracteriza por uma eclo-

são da busca de sentido da existência. Por inúmeras vezes essa busca se en-

contra frustrada e sem resposta e diante da perca da perspectiva do futuro, os 

jovens acabam compensando nos prazeres imediatos, o que os torna vulneráveis 

ao consumo de substancias psicoativas e comportamentos compulsivos. A pouca 

tolerância à frustração também é característica peculiar dos jovens, que acaba 

se manifestando em comportamentos de agressão a si mesmo e aos outros, che-

gando até mesmo ao suicídio.

OS JOVENS E O ENSINO MÉDIO

 Os pesquisadores que estudam sobre a juventude têm pontos de con-

cordância e discordância e um dos pontos de concordância é que nessa fase 

da vida, o sujeito está construindo sua subjetividade, ou seja, elaborando suas               
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opiniões, sua forma de se relacionar, de expressar sua afetividade e de interpre-

tar a realidade. Na escolarização, o ensino médio é de grande importância para 

a juventude, pois segundo Ferraz (2018), o ensino médio é lugar de virtude e re-

flexão, uma vez que o aluno que está no ensino médio está no meio de uma crise 

de existência, porque está sendo convidado a participar do mundo.

 Werneck (2018) descreve em sua obra “ Ensino médio: identidade e valor”, 

sobre o preconceito na educação brasileira daqueles que não cursaram a univer-

sidade, são considerados de menor valor, com menos capacidade de exercer um 

ofício na sociedade. Por muitas vezes, isso leva o aluno a cursar a universidade 

somente pelo certificado. Por motivo dessa desvalorização social dos que não 

cursaram o nível superior, que hoje se percebe essa obrigatoriedade de univer-

sidade para todos. A autora declara que o preconceito justifica essa tendência 

homogeneizadora e padronizadora do ensino médio, de somente preparar para 

entrar em uma universidade. Para mudar tal realidade, é necessário ter um cur-

rículo que contemple o conhecimento para profissões que dispensem tanto o 

ensino técnico quanto o universitário, o que seria necessário a diversificação de 

modalidades do ensino médio e assim evidenciaria uma sociedade democrática, 

que respeita as diferenças e concede oportunidade para todos.

 Corroborando com a autora supracitada, Moreira (2012) insiste em uma 

orientação multicultural, nas escolas e nos currículos, que se baseia no reconhe-

cimento da diferença e do direito a ela. Os autores declaram que a escola sempre 

teve dificuldades de lidar com a pluralidade e a diferença, nesse sentido é mais 

confortável manter a padronização do que se abrir ao cruzamento das culturas.

 Geralmente os discursos a respeito do relacionamento dos jovens com a 

escola estão vinculados a professores que de um lado, dizem que estes são 

desinteressados dos conteúdos escolares, apáticos, indisciplinados e tidos de 

baixa cultura e por outro lado, os jovens argumentam experiências pouco felizes 

na escola e consideram as aulas chatas e sem sentido prático (Carrano, 2008). 

Nesse sentido, o referido autor relata que a escolarização das novas gerações 

se massificou, de forma que atualmente deixou de representar um meio para in-
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serção social e profissional. Destaca-se aqui, que a maior parte das dificuldades 

que os professores enfrentam com os jovens em contextos escolares, reside 

em incompreensões de contextos não escolares, ou seja, o cotidiano, a vida, o 

histórico desses jovens. Nessa perspectiva, entende-se que o educador só irá 

compreender os processos sociais educacionais se apropriar-se dos processos 

mais amplos de socialização.

A compreensão do momento histórico que a sociedade vive é muito rele-

vante para que se possa captar as exigências dos jovens daquele tempo, como 

relata Durkheim (2011) em sua obra, reforçando a relação entre educação  e so-

ciedade. O autor chama atenção para o fato de que as profundas transformações 

sociais da contemporaneidade sempre tem reflexo direto sobre os sistemas edu-

cacionais (DURKHEIM, p. 119, 2011). Isso se aplica na discussão sobre as várias 

culturas juvenis, onde não se pode  vincular o termo juventude a uma concepção 

rígida como verdade incontestável levando a generalizações inconsistentes, mas 

sim considerar o contexto sociocultural do jovem, sua inserção histórica e suas 

condições objetivas de vida.

Ainda como desdobramentos do pensamento de Durkheim (2011), que evi-

dencia a correlação da educação com a sociedade e o tempo histórico que se 

vive, Carrano (2008) relata que o educador precisa estar atento à pluralidade de 

situações e trajetórias que configuram um quadro múltiplo dos modos de se viver 

a transição para a idade adulta, como por exemplo, a entrada no mercado de 

trabalho para os jovens das classes populares acontecem ainda quando estes 

estão experimentando a juventude. O autor expõe que uma das graves realida-

des do ensino médio é a distorção de idade-série que demonstra um percurso 

intermitente, isso significa um trajeto entre reprovações, abandonos e retornos 

dos jovens. 

O jovem traz para a escola suas características e práticas sociais e além 

disso todo um universo simbólico próprio, que precisa ser acolhido e entendido, 

por isso que a padronização nega a dignidade do jovem. Por outro lado, as dife-

renças na escola se expressam com o confronto com os valores e visões de mun-
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do dos diferentes grupos juvenis, mas essa confrontação com valores distintos é 

necessária para a formação da personalidade do jovem (Grosbaum e Falsarella, 

2017).

Uma das grandes marcas nos sistemas de ensino foi quando Friedman e 

Becker aplicaram os princípios do mercado de trabalho às práticas educacionais, 

influenciando a linguagem, introduzindo termos de competição e investimento na 

Educação, além de escolas com fins lucrativos, entre outros. Grandes empresas 

e organizações apoiam a abordagem do capital humano à Educação, porque é 

enfatizado o ensino as habilidades necessárias para o trabalho, sobrepondo os 

interesses empresarias aos educacionais ( Spring, 2018). Isso se expressa na 

escolarização como um todo, mas em especial no ensino médio, que já “reconhe-

cido” como a etapa de preparação para o trabalho.

Ainda em relação aos interesses empresariais na escola, Ferraz (2018, 

p.49) denuncia tal situação dizendo: “preparar apenas para o mercado é uma he-

resia”. É dizer que a parte assumiu a totalidade, o mercado é opressor e ditador 

e não se preocupa com a essência humana, com suas questões fundamentais. A 

autora ainda continua relatando a condição do ensino médio atualmente: 

“O Médio hoje é massificante. Formador de massas para as filas intermi-
náveis dos concursos públicos e provas. O temor pela causa da sobrevi-
vência fez o Médio virar um fim para os empobrecidos do sistema. A gula 
acadêmica fez o Médio virar trampolim para os privilegiados do sistema. 
O Médio reproduz assim um quadro de diferenças sociais alarmantes” 
(Ferraz, 2018, p.51)

 Grosbaum e Falsarella (2017) pontuam que  uma das principais dificulda-

des da juventude e ensino médio é que o Brasil não tem uma política de suces-

so com foco na juventude, que integre as diversas dimensões do sujeito, com 

centralidade na educação. Infelizmente as estatísticas mostram os altos índices 

de evasão e repetência, por outro lado, os currículos não conseguem alcançar a 

realidade dos jovens. 

De maneira particular, torna-se evidente o papel do docente no processo 

transformador do jovem, como esse “ modelador de talentos”, fazendo aqui uma 
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rápida analogia com a frase de Michelangelo quando esculpia em uma igreja: 

“Eu vi um anjo no mármore e esculpi até libertá-lo”, retratando a importância da 

relação docente-discente. O docente deve buscar compreender que o aluno é um 

sujeito cultural integro, portador de uma determinada experiência cultural e nesse 

sentido, saber trabalhar com as experiências prévias dos jovens e pensar as pos-

síveis reorganizações curriculares que permitam espaços de compartilhamento 

de saberes, isso significa currículos mais flexíveis, capazes de comunicação com 

os sujeitos concretos da escola (Carrano, 2008).

As causas de muitos conflitos juvenis se expressam em questões exis-

tenciais que vão sendo elaboradas em contato com a própria realidade e essas 

necessidades ontológicas não são supridas quando estão em vigência práticas 

pedagógicas reducionistas, isto é, que não levam em consideração a integração 

das dimensões da pessoa. Aquino (2015) discorre que o direito à vida deve ser 

acompanhado do direito ao seu respectivo sentido e nessa perspectiva uma vida 

com sentido se constitui também como direito fundamental e deve partir do prin-

cipio do direito a dignidade inalienável do ser humano. Dentro desse contexto, a 

escola deveria trabalhar para transmitir conhecimentos científicos, mas também 

temáticas existenciais que visem uma formação dos valores e educação para o 

sentido da vida.

Aquino e Cavalcante (2010) discorrem sobre o sentido de vida na Edu-

cação, através de um estudo comparativo entre Paulo Freire e Viktor Frankl. O 

primeiro autor a ser estudado foi Paulo Freire, que foi um educador e filósofo 

brasileiro, que contribuiu intensamente para a educação popular, na visão de 

uma aprendizagem através da tomada de consciência e não da imposição, pois 

na sua concepção o que dá sentido à educação é a liberdade. Em vista disso, 

o diálogo corresponde o caminho pelo qual os homens encontram o significado 

mais profundo de ser pessoa, isto é, uma necessidade existencial de caráter 

transformador.

Prosseguindo no estudo comparativo de Aquino e Cavalcante (2010),               

Viktor Frankl é o segundo autor a ser estudado, conhecido como um neuropsi-
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quiatria vienense, que fundou a terceira escola de Psicologia de Viena, chamada 

Logoterapia e Análise existencial, que tem como pilar central de sua teoria, o 

sentido da vida. Para Frankl (2013), o homem não é uma “mônada” fechada em 

si mesmo, mas sim aberto ao mundo, autotranscedente, com uma motivação 

primária para viver, que é a vontade de sentido. Os resultados desse estudo ex-

pressam um resumo sobre as semelhanças teóricas entre Paulo Freire e Viktor 

Frankl, tais como: o homem é um ser inacabado; a humildade é relevante para a 

aprendizagem; a transcendência está presente no ser humano; e educação im-

plica responsabilidade e apelo à consciência; oposição ao ensino tradicional e a 

massificação, crítica ao determinismo e reducionismo na Educação; o diálogo é 

valorizado, assim como o sentido e significado existencial.

A EDUCAÇÃO DA JUVENTUDE NA PANDEMIA COVID-19

Frente aos desafios impostos pela pandemia da covid-19, Silva e col. (2021) 

dissertam que conforme a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco), a crise causada pela Covid-19 resultou no encer-

ramento das aulas em escolas e em universidades, afetando mais de 90% dos 

estudantes do mundo (UNESCO, 2020).

 Uma das grandes vítimas das consequências sociais e econômicas da 

pandemia Covid -19 foram os jovens e com o fechamento das Instituições de 

Educação, a aprendizagem domiciliar tornou-se muito importante. Pedroso e Gisi 

(2020) relatam que mesmo diante de algumas escolas adotarem trabalhos remo-

tos para dar continuidade às práticas educacionais, verificou-se uma acentuada 

desigualdade, pois nem todos os estudantes têm acesso à internet. A estatística 

evidencia que em todos os países da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico),  os jovens não tem um espaço tranquilo para estu-

dar em casa, nem conexão com a internet, além disso um estudante a cada cinco 

não tem acesso a um computador ou celular para realizar os trabalhos escolares 

(OECD, 2020c).
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 A pandemia Covid-19 estabeleceu uma nova ordem, alterou a percepção 

do tempo e concedeu novas formas de olhar a vida, no caso dos jovens, o senso 

comum ainda tem uma interpretação simplista em relação aos seus comporta-

mentos. Segundo Conceição, Mezzaroba e Santos (2021) descrevem que certos 

rótulos são criados e reproduzidos em relação aos jovens no que se refere à 

educação, porém observando todo o contexto, verifica-se um sistema que não 

oferece uma oferta educacional e formativa digna para essa categoria social.

 Café e Seluchinesk (2020) discutem sobre a evasão escolar no ensino mé-

dio e realizam um estudo com alunos do 3ª ano do ensino médio de uma escola 

Estadual do Estado de Minas Gerais, após terem suas atividades escolares in-

terrompidas por causa da pandemia da COVID-19. Os autores dissertam que por 

muito tempo reproduziu-se o discurso que o aluno abandonava o ensino médio 

para trabalhar, porém é uma prerrogativa muito simplista e que existem outros 

fatores englobados nesse fenômeno. Dentre todas as perguntas realizadas para 

os jovens através de um questionário, verificou-se que “a falta de interesse” foi 

o fator mais citado pelos alunos que estão estudando, sinalizando estarem nos 

estudos remotos desinteressados, com falta de motivação e perdidos. Outro fator 

preocupante é que quase a metade dos jovens que responderam o questionário, 

já manifestaram em algum momento o desejo de deixar de estudar, ou já pararam 

alguma vez, ou estão atrasados algum ano.

 Estudos recentes, como os de Pedroso e Gisi (2020) relatam que quando 

a pandemia chegou no Brasil já o encontrou fragilizado, principalmente no que 

se refere a proteção social para a juventude. Um dos fatores extraescolares que 

devem ser levados em consideração quando se analisa essa categoria social é 

que muitos dos jovens que  no momento deveriam estar concluindo o seu ensino 

médio, estão trabalhando e os relatórios atuais do OIT durante a pandemia (Or-

ganização Internacional do Trabalho) pontuam  o aumento significativo e rápido 

do desemprego juvenil e por isso evidencia-se que mais de um em cada seis 

jovens estão sem trabalho e/ou deixou de trabalhar  e outros que mantiveram o 

emprego tiveram uma redução de 23% nas horas de trabalho.
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 Muitas pesquisas foram publicadas a respeito dos comportamentos dos 

jovens nesse tempo de pandemia, mas poucos se referiram às crenças desses 

jovens em relação ao tempo presente, ou seja, o que eles pensam sobre tudo 

o que está acontecendo atualmente. Nesse sentido, o estudo de Oliveira (2020) 

menciona as percepções de jovens estudantes do ensino médio de uma escola 

pública localizada em Porto Alegre (RS) acerca dos aspectos relacionados à pan-

demia da COVID-19, à moradia e ao uso da cidade nesse período. Os resultados 

demonstraram que os jovens pensam que o isolamento social é necessário, as-

sim como as medidas preventivas, como lavar as mãos, uso de máscaras e o uso 

de álcool em gel. Em relação à proibição da mobilidade  aos centros urbanos, os 

jovens declaram que não estão saindo de casa a não ser em situação emergen-

te, demonstrando aceitação das medidas sugeridas. Esse tipo de estudo ajuda 

a compreender as crenças dos variados pertencimentos juvenis ( uma vez que 

muitos são rotulados de “ revoltados”), principalmente nesses tempos abissais 

que, de algum modo, marcarão a vida destes. 

 Considerando o trauma geracional pelo advento da pandemia Covid-19, 

os jovens também foram traumatizados pela exposição às mídias, Felix e Col. 

(2021) descrevem que a experiência midiática  é  parte  importante  do cotidiano 

dos jovens  brasileiros,  sobretudo os  que  vivem  nos  grandes centros  urbanos  

conectados. Felix e Col. (2021)  relataram os dados de uma pesquisa “Juventu-

des e pandemia do Coronavírus” (2020), onde nesse estudo evidenciaram que 

mais dos 41% dos jovens entrevistados sofreram com redução ou perda total em 

sua renda pessoal por motivo da pandemia, além de apresentarem ansiedade, 

tédio, impaciência e medo de perder algum familiar. Nesse sentido, esse evento 

traumático global é construído em termos midiáticos e a resposta da juventude 

à essa infodemia (produzida de maneira intencional para causar confusão), são 

sentimentos variados que se misturam e que interferem gravemente na saúde 

mental dos jovens.

 Corroborando com os autores supracitados, o psicólogo Fizzotti (1996) ex-

plica que os meios de comunicação de massa são os principais responsáveis 
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pela mentalidade e cultura dos jovens de hoje. Em resumo, além da escola,  os 

jovens também não são reconhecidos na sua dignidade em outras categorias 

sociais, tais como:  para os políticos, não passam de um mero dado estatístico 

na pesquisa; os economistas  consideram-os como consumidores que podem ser 

manipulados e instrumentalizados; a indústria os veem como objetos que podem 

ser descartáveis, que pode ser substituído por máquina e o resultado de todas 

essas situações sociais é a experiência do vazio existencial e da desumanização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia Covid-19 deixou e deixará rastros em muitos jovens em virtude 

de colocá-los em situação de maior vulnerabilidade social, promovendo  deses-

perança por falta de perspectiva do futuro. A categoria social da juventude por si 

mesma já estabelece uma série de conflitos, tempo de crises e questionamentos 

e por isso, muitas vezes, é rotulada por docentes e administradores como uma 

idade problemática. Talvez esta seria a resposta mais simplista diante dessa cir-

cunstância, em vista das múltiplas influências que os jovens sofrem tanto na vida 

pessoal quanto social, sem  sequer um plano pedagógico consistente que os 

eduquem para o sentido e autonomia da vida.

O presente estudo objetivou também refletir sobre a finalidade do ensino 

médio na vida dos jovens, tendo em conta que atualmente a maioria das escolas 

direcionam os conhecimentos do ensino médio para preparar o aluno para a uni-

versidade ou para o mercado profissional. Considerando que a palavra “ educar” 

se origina do latim educare, que por sua vez está relacionado ao verbo educere, 

o termo educação seria o ato de “conduzir para fora”, ou seja, levar o aluno a 

sair de si mesmo e viver a autotranscedência. Nesse sentido, a Educação é uma 

ciência que deve promover conhecimentos para que a pessoa se torne livre e 

responsável em todas as dimensões da vida e por isso é colocado em evidência 

o questionamento acerca dos conhecimentos necessários para que o jovem ama-

dureça sua personalidade e responda ao seu chamado de forma responsável.

O ensino médio pode ser o lócus onde o jovem aprenda a respeitar a plu-
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ralidade das personalidades e suas diferenças, delineando assim sua própria 

identidade. Nesses tempos pandêmicos, onde muitos jovens estão experimen-

tando o vazio existencial, ou seja, a ausência de percepção do sentido da vida,  

é crucial promover espaços para que a liberdade se torne possível, para que o 

jovem aprenda a ser responsável pelas suas próprias escolhas, possa expressar 

seus sentimentos, necessidades, sentidos e dúvidas.

Os modelos de ensino médio dispostos atualmente não levam em consi-

deração a integridade e dignidade humana, principalmente quando aplicam os 

princípios do mercado à Educação, apresentando um modelo pedagógico redu-

cionista. Esse tipo de educação pode estar causando e até mesmo reforçando 

o vazio existencial nesses jovens e nesse sentido é urgente a preocupação com 

os currículos que pensem o ser humano e suas necessidades existenciais, como 

por exemplo, o sentido da vida, a liberdade e responsabilidade, os princípios e 

valores, o valor de si mesmo e a autotranscedência, ou seja, subsídios pedagó-

gicos para que se previna a falta de um “ para que viver”.
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INTRODUÇÃO 

A Escola é, indubitavelmente, uma das grandes conquistas da Humanidade. 

Abre avenidas para o conhecimento e para a diferença, esbate desigualdades 

sociais e económicas, e promove a inclusão. Como nos lembra Ariès (1973), a 

sua democratização é um marco civilizacional muito significativo, ao ter permitido 

a institucionalização do conceito de infância tal como o conhecemos hoje, e ao 

dar um contributo muito significativo para a proteção dos direitos da criança. 

Não obstante estes notáveis avanços, algumas práticas educativas parecem, 

ainda, aproximar a Escola mais da repetição do que do pensamento (RICHARDS, 

2018; SÁ, 2007), limitando o seu papel de janela para o conhecimento; limitação 

que se fará sentir, também, quando a Escola, muitas vezes à custa da subjetividade 

e da qualidade da relação entres os atores educativos, se deixa aprisionar na ideia 

de que a competitividade, a performance, o sucesso académico e os rankings 

devem ser os principais de entre os seus objetivos. 

Partindo de uma revisão crítica da literatura, este trabalho tem como objetivo 

pensar alguns aspetos da Educação – nomeadamente, o processo de ensino-

aprendizagem; a Escola como espaço de relação; as dificuldades de aprendizagem 

– a partir do olhar relacional dos modelos de inspiração psicanalítica, ao mesmo 

tempo que procura refletir sobre as implicações e contributos práticos que poderão 

decorrer de uma leitura psicodinâmica relacional da Educação. 

APRENDER É LIGAR E RECRIAR

A aprendizagem e a construção de conhecimento são processos 

marcadamente relacionais (BION, 1984; RICHARDS, 2018; SÁ, 2007; 

WINNICOTT, 1990; WHITE, 2018). Muito para além do que se aprende - aspeto 

naturalmente relevante - será, também, muito importante com quem e para quem 

se aprende. Neste contexto, a existência de uma ligação segura entre a criança 

e uns pais/cuidadores que acreditem, apostem, suportem e se orgulhem por 

ela, constituirá um contributo decisivo para que o entusiasmo e a curiosidade 
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face ao conhecimento se sobreponham ao medo do desconhecido (SÁ, 2007; 

SÁ et al., 2005). Também o Educador/Professor com quem se aprende terá um 

papel determinante no processo de ensino-aprendizagem, como parece decorrer 

das considerações de Winnicott (1990), segundo as quais a aprendizagem se 

processará, essencialmente, por meio da identificação criativa. Na mesma linha, 

Freud (1969) afirma que “é difícil dizer se o que exerceu mais influência sobre 

nós e teve importância maior foi a nossa preocupação pelas ciências que nos 

eram ensinadas ou a personalidade de nossos mestres” (p. 248).

A aprendizagem e o conhecimento não são um aglomerado de factos, 

mas antes uma construção que deve considerar diferentes pontos de vista 

simultaneamente, e tolerar a dúvida e a incerteza (WHITE, 2018). Para Bion 

(1984) a aprendizagem decorre da experiência, sendo um processo profundo, 

internalizado, com uma forte componente emocional, e com efeitos revolucionários 

no funcionamento mental do sujeito, conferindo-lhe força e autoridade crescentes 

para afirmar a sua subjetividade. O autor distingue, a este respeito, a aprendizagem, 

enquanto força motriz da evolução interna do sujeito, da aprendizagem sobre 

um determinado assunto, que se constitui apenas como memória, sem efeitos 

muito significativos na transformação do mundo interno. White (2018) sugere, 

assim, que do pensamento de Bion resulta uma perspectiva da educação que 

privilegia a reflexão partilhada, o pensamento e a descoberta, muito mais do que 

a memorização de factos e teorias. 

Neste contexto, a aprendizagem implicará recriar muito mais do que 

repetir (BION, 1984, RICHARDS, 2018; SÁ et al., 2005; SÁ, 2007; WHITE, 

2019, WINNICOTT, 1990), tendo na imaginação a sua força motriz (RICHARDS, 

2018; WINNICOTT, 1990). Winnicott (1990) parece sugerir, neste sentido, que a 

aprendizagem não se processa pela incorporação de elementos do mundo externo 

(que a repetição implica), mas pelo processo de criação de símbolos no espaço 

transitivo (entre o dentro e o fora, o eu e o outro, a dependência e a separação, 

a ilusão e a realidade). Nas circunstâncias em que há excessiva tensão entre 

a ilusão e a realidade, o espaço transitivo ficaria comprometido e, com ele, a 
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capacidade de simbolizar e de aprender (RICHARDS, 2018; WINNICOTT, 1990). 

Será o que acontece, por exemplo, quando um Professor é excessivamente rígido 

e procura impor verdades absolutas aos alunos. Estará, assim, a instigar o aluno 

a partilhar e repetir as suas ilusões, dissolvendo, com isso, o espaço transitivo 

e, com ele, a capacidade de simbolizar, aprender e pensar: o símbolo é, nestas 

circunstâncias, tomado pela ilusão, que se torna igual à realidade (RICHARDS, 

2018). Como refere Sá et al. (2005): “se aprender não for recriar não é aprender: 

é uma forma de nós fazermos de conta que somos parecidos uns com os outros 

sempre que sentimos que as nossas diferenças não são toleráveis”. (p. 352).

Para o processo de aprendizagem ser efetivo, é importante que o Professor 

vá ao encontro da experiência do aluno, colocando problemas relacionados 

com essa experiência. Nestas circunstâncias, os alunos reconhecerão o seu 

pensamento, a sua linguagem, a sua subjetividade na construção do conhecimento, 

numa co-intencionalidade partilhada entre professor e aluno (WHITE, 2018). A 

Escola deve, por isso, partir do conhecimento que a criança já construiu e do seu 

background familiar, cultural, comunitário, socioeconómico, de modo de modo a 

que a possa ajudar a integrar os conteúdos escolares na sua experiência de vida, 

construindo, assim, aprendizagens significativas (BRUNER, 1986; SANTOS, 

1982, 1983,1988). 

Será importante referir, neste contexto, que a Escola será tão mais amiga 

da aprendizagem e do conhecimento quanto mais respeitar as coordenadas do 

desenvolvimento humano. Aprendemos com Piaget (1964), que a aprendizagem e 

o pensamento se constroem do corpo (dos órgãos dos sentidos e dos movimentos, 

nomeadamente) para a abstração, pelo que, com Sá (2007), Sá et al. (2005) e 

Santos (1982, 1983, 1988), nos parece que a Escola acarinhará tanto mais a 

sabedoria e o conhecimento quanto mais abrir espaço para o brincar e para a 

expressão corporal e emocional, através, nomeadamente, da educação física, da 

educação musical e das artes plásticas. 

Todavia, como refere Awan (2017), as exigências da Escola, muito centrada 

na ideia de sucesso, estimulam, muitas vezes, a estandardização e o controlo, 
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retirando espaço à profundidade da relação professor - aluno, à criatividade e à 

expressão emocional. Richards (2018) lembra, a este propósito, que o excessivo 

conformismo das crianças que se sobreadaptam às exigências escolares é, 

muitas vezes, premiado pelos pais e pela Escola, mas poderá representar, as mais 

das vezes, a expressão de um falso self, que não impulsiona o conhecimento, 

nem a aprendizagem ou o desenvolvimento. Na mesma linha, Stearns (2017) 

chama a atenção para o risco de uma Escola restritiva e estandardizada não dar 

espaço às emoções habitualmente descritas como negativas, como a tristeza 

ou a raiva, criando as condições para que a criança e o professor reprimam ou 

vivam com estranheza e vergonha as suas emoções. A este respeito, como refere 

Sá (2009), será importante sublinhar que todas as emoções são essenciais no 

desenvolvimento e na saúde mental do ser humano, e que estas, qualquer delas, 

só serão negativas quando não encontram um espaço relacional que as acolha 

e permita pensar. 

Urge, por isso, como sustentam Awan (2017) e Hyman (2012), construir 

modelos de Escola menos técnicos e estandardizados (potencialmente mais 

promotores de falso self do que de saúde e conhecimento), e mais relacionais, 

acolhedores, contentores e amigos da expressão da subjetividade, do 

pensamento e da criatividade. Como refere Stearns (2017), o objetivo da Escola 

nunca poderá ser o da supressão emocional (que mais não fará do que alimentar 

um funcionamento esquizoparanoide), mas antes o de ajudar as crianças a 

desenvolverem formas adequadas de expressão das emoções. Assim, a criança 

tem o direito de, por exemplo, ficar furiosa com o Professor ou o colega na 

sequência de uma interação específica. Não pode, no entanto, passar ao ato, 

batendo, insultando ou faltando ao respeito. Deverá, em vez disso, ser encorajada 

a tomar consciência e a verbalizar a sua raiva, num contexto contentor que, ao 

mesmo tempo que delimita balizas claras para o comportamento, acolhe e ajuda 

a mentalizar a emoção; ou numa linguagem bioniana, a transformar os elementos 

β em elementos α, ajudando a criança a robustecer a sua função α (BION, 1984).
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A ESCOLA COMO ESPAÇO RELACIONAL: A IMPORTÂNCIA DA 
RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO

A relação professor-aluno tem um impacto muito significativo na forma como 
o aluno investe a Escola e o conhecimento. Quando o aluno se sente confortável 
com o ambiente escolar e intui o investimento e o suporte do Professor, tende a 
investir mais a aprendizagem. A relação professor-aluno poderá, neste contexto, 
ser conceptualizada como um espaço simbólico, balizado pelo desejo de ensinar 
e aprender, em que o Professor se apresenta como o motor deste espaço psíquico 
partilhado, contentor do medo do desconhecido e da incerteza, que abre caminho 
de expressão ao desejo de construir conhecimento (VOYNOVA, 2017). 

Para além dos aspetos reais da relação professor-aluno, a transferência 
pode ter um impacto significativo no processo de ensino-aprendizagem (RIBEIRO, 
2014). Afigurando-se como uma força motriz do processo de construção de 
conhecimento, a transferência complexifica (e humaniza!) o trabalho do Professor, 
porquanto este se vê investido de sentimentos e dimensões relacionais que, para 
além das suas características reais, estarão relacionados com a projeção que 
a criança faz, na relação educativa, de aspetos essenciais das suas relações 
anteriores. Uma criança que, no início do ano escolar, reage de forma agressiva 
ou amedrontada perante o Professor, mais do que ao Professor em si estará 
a reagir às relações significativas que foi estabelecendo com educadores e/ou 
figuras de autoridade, por exemplo. 

A este propósito, Pereira (2017) sustenta que a transferência positiva pode 
ser um importante aliado do processo de ensino-aprendizagem. Todavia, quando 
excessivamente saturada de elementos agressivos, abandónicos ou perversos, 
por exemplo, pode constituir-se como um entrave importante à aprendizagem. 
Neste sentido, White (2018), aplicando o modelo bioniano continente/conteúdo9       

9  Bion (1984) pensa a relação mãe-bebé, a partir de um modelo continente-conteúdo. O 
bebé depositaria na mãe os elementos β (emoções por pensar) que, com a sua capacidade 
para sentir, conter e imaginar o bebé (rêverie materna), transformaria em elementos α (emo-
ções pensadas). O bebé precisaria, assim, do/da cuidador/cuidadora para conter, construir 
significado e transformar em pensamento as suas emoções em bruto, sendo a continuidade 
deste processo essencial para o bebé poder desenvolver a sua capacidade para pensar as 
emoções (função α). Do mesmo modo, num processo psicoterapêutico, o paciente deposita 
no psicoterapeuta as suas angústias por pensar (elementos β), na expectativa de que este as 
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à relação educativa, sustenta que o papel do Professor passaria, em certa 
medida, por conter os impulsos por pensar (elementos β) dos seus alunos, 
ajudando a transformá-los em pensamento (elementos α). Estaria, assim, a 
ajudar o aluno a fortalecer a sua capacidade para pensar (função α). Ainda que 
muitos Professores consigam, de forma quase intuitiva, exercer esta função 
continente, não poderemos deixar de ter em consideração que, naturalmente, 
não terão de ter a recetividade e as competências técnicas de um psicoterapeuta 
para o fazer, nem a disponibilidade para uma relação exclusiva que os pais terão 
para o seu bebé. Desta forma, especialmente no que concerne às crianças mais 
impulsivas e/ou agressivas, com dificuldades de aprendizagem ou qualquer 
outra característica ou manifestação que torne a criança desafiante aos olhos do 
Professor, é importante que este possa contar com um espaço de consultoria/ 
reflexão junto dos pares e/ou do psicólogo da escola, de modo a poder pensar as 
próprias emoções, a relação com o aluno ou as próprias práticas pedagógicas, 
por exemplo. Estar-se-á, assim, a dar suporte ao Professor na sua difícil função, 
ajudando-o, não só a evitar o acting da contratransferência (que contribuiria, ainda 
que involuntariamente, para inflamar ainda mais a relação), como a procurar 
conter, compreender e transformar os apelos das crianças mais desafiantes. 

Se, como referimos acima, a aprendizagem e o conhecimento não decorrem 
da repetição nem da agremiação de factos e teorias, como poderá o Professor 
estimular a aprendizagem e o pensamento?

As aulas predominantemente mais espontâneas (em oposição àquelas 

em que o Professor se limita a ler textos ou diapositivos power point) tenderão 

a ser mais interessantes e estimulantes para os alunos. O facto do Professor 

estar a pensar em tempo real, enquanto fala para a turma, instiga o processo 

de pensamento dos próprios alunos. Estar-se-á, assim, a promover uma 

aprendizagem mais participativa, em que os alunos são parte do processo de 

pensamento do Professor, o que os instigará a ensaiarem os seus próprios 

processos de pensamento (WHITE, 2018). 

possa conter e transformar, ajudando-o, assim, a desenvolver a sua capacidade para pensar 
e gerir as emoções (função α). White (2018) sustenta, a este propósito, que também a relação 
educativa pode ser pensada a partir do modelo continente-conteúdo de Bion.
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O conhecimento será uma co-construção que deve considerar diferentes 

perspectivas em simultâneo, ao mesmo tempo que tolera a dúvida e a incerteza. 

Nesse sentido, mais do que facultar listas de factos e teorias, o Professor deve 

facilitar a discussão, provocando o pensamento. Poderá fazê-lo, por exemplo, 

apresentando dilemas e problemas, suportando, balizando, pontuando e 

introduzindo elementos novos na discussão com os alunos. A procura de diferentes 

pontos de vista provoca o debate e a diferença, estimulando a flexibilidade e 

agilidade mental, ao mesmo tempo que levanta mais e mais questões a serem 

pensadas (WHITE, 2018). Assim, a abordagem do Professor deve estimular 

os alunos a brincarem com o pensamento, no ambiente estruturado que o 

cumprimento do quadro de regras escolares proporciona (RICHARDS, 2018). 

Estar-se-á, assim, a possibilitar, uma experiência relacional com um Professor 

que se constitui como uma figura suficientemente sólida e segura para conter os 

apelos e impulsos da criança, ao mesmo tempo que se estimula a produtividade 

da imaginação, instigando-a, por um lado, e conferindo-lhe, por outro, um quadro 

de regras - claro, seguro e firme - que a organiza. Como refere Sá et al. (2005): 

“Uma criança aprende sempre que reconhece num educador competência para 

configurar aquilo que ela sente, e não aprende quando ele lhe manifesta uma 

exigência incontida de contenção” (p. 350).

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

Tende a olhar-se, ainda, no senso comum, para o insucesso escolar e as 

dificuldades de aprendizagem como uma decorrência mais ou menos direta de 

falta de competências cognitivas. Mas, em boa verdade, o desencontro com o 

sucesso escolar terá, em muitas circunstâncias, muito mais a ver com aspetos 

emocionais e relacionais, sociais, familiares, pedagógicos e de organização 

escolar, do que com o potencial cognitivo de cada criança. 

Se tomarmos em consideração os contributos de Bruner (1986), Santos 

(1982, 1983, 1988) e White (2018) anteriormente referidos, poderemos afirmar 

que o desfasamento entre os conteúdos escolares e a experiência sociocultural 
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da criança pode ser um importante fator de insucesso escolar. Como o serão a 

pobreza, o desinvestimento familiar na educação e desenvolvimento afetivo da 

criança, ou um ambiente escolar pouco acolhedor, por exemplo. 

Do mesmo modo, fragilidades emocionais e relacionais, bem como o 
desenvolvimento de processos psicopatológicos constituirão fatores muito 
relevantes para as dificuldades escolares. Richards (2018) sustenta, a este 
respeito que, nas crianças com privações afetivas precoces, que perderam o 
objeto e, com ele, o espaço transitivo que separa o self do objeto, as carências 
simbólicas serão inevitáveis e, com elas, as dificuldades escolares, até que, 
porventura, seja possível, de algum modo reparar as perdas e restaurar o sentido 
de si e o espaço transitivo. Outros autores, como Kindred (1999) e Bush (2005), 
enfatizam o papel dos aspetos transferenciais na resistência à aprendizagem. Já 
Santos (1983) destaca as dificuldades na triangulação familiar, perspectivando a 
entrada na escola como uma segunda triangulação, que não poderá efetivar-se 
com sucesso, sem que a triangulação familiar tenha sido restaurada. 

Também a qualidade da vinculação parece ser um fator decisivo na 
aprendizagem. Como aprendemos com Bowlby (1988) e Ainsworth (1976), quanto 
mais segura é a vinculação, mais a criança tende a explorar o meio, a tolerar o 
desconhecido e a investir o conhecimento. Ou, como sustenta Santos (1988), 
a segurança possibilitará a construção de conhecimento, o qual, por sua vez, 
contribuirá para fortalecer a segurança. Pelo contrário, quanto menos segura é a 
vinculação menos a criança tenderá a investir o mundo, retraindo-se em função 
do medo de que o conhecimento possa desvendar angústias insuportáveis, que 
a ausência de uma base segura não permitiria conter. Sá et al. (2005) sublinha, 
a este respeito, o papel vital da vinculação e da autonomia na aprendizagem. De 
acordo com o autor é, muitas vezes, a entrada na escola (com a separação do 
meio familiar e com a introdução da diferença que o conhecimento escolar implica) 
que vem revelar angústias de separação, antes camufladas, que se constituem 
como um obstáculo importante ao investimento escolar. Será, nesta acepção, a 
falta de quem contenha a angústia e ajude a enfrentar o desconhecido um dos 
fatores mais relevantes a concorrer para as dificuldades escolares (SÁ, 2007). 
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CONCLUSÃO

A Escola é, sem dúvida, uma das grandes conquistas da Humanidade.                

Se, por um lado, se tem sabido transformar por meio da inovação pedagógica 

e da melhoria de meios materiais e humanos, parece, por outro, deixar-se 

aprisionar, vezes de mais, pela ideia de sucesso - medido por notas e rankings 

- o que lhe tem limitado o papel transformador e potenciador do conhecimento e 

da subjetividade.

Procurou-se, ao longo deste trabalho, pensar alguns aspetos relevantes da 

Educação sob a ótica relacional dos modelos psicanalíticos. Poderemos assim 

referir, num esforço de síntese, que a Escola será tão mais saudável e promotora 

de conhecimento e aprendizagem quanto mais:  acarinhar o pensamento e a 

criatividade; abrir espaço para a expressão emocional; assentar em relações 

acolhedoras, contentoras e transformadoras; e ligar os conteúdos escolares à 

experiência sociocultural das crianças.

Se cruzarmos todas estas portas de entrada, talvez possamos equacionar 

algumas implicações práticas que poderão contribuir para que as crianças 

encontrem na Escola, cada vez mais uma autoestrada para o conhecimento e 

o crescimento saudável. Assim, parece-nos importante : a) pensar modelos de 

organização escolar mais contentores e amigos da expressão emocional, do 

brincar, do pensamento e da criatividade; b) integrar os conteúdos escolares com 

a experiência de vida de cada criança; c) dar aos professores a oportunidade 

de terem espaços de reflexão/consultoria entre pares e/ou com o psicólogo da 

escola, de modo a poderem ter suporte, pensarem as próprias emoções e práticas 

pedagógicas; d) proporcionar respostas psicoterapêuticos para as crianças com 

indicação para psicoterapia.
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