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A educação é um território sempre propício à semeadura de novas ideias. É 
neste sentido que nesta revista em sua primeira edição, somos convidados a 
experimentar a riqueza de produções que ampliam os olhares reflexivos 
acerca da educação e alimentam assim a práxis dos educadores e educadoras 
e demais interessados no tema. 

A educação é um processo social e em um mundo cheio de transformações a 
escola não poderia ficar alheia à este processo. A escola como uma instituição 
formadora é convidada a rever o seu papel social e possibilitar experiências 
significativas aos seus educandos e educandas. 

Neste sentido, o futuro exige daqueles que pensam a educação uma atuação 
coerente e ativa e para isso, compartilhar novas experiências, conhecimentos 
e pesquisas desde agora nos possibilita uma ação transformadora. 
Em uma sociedade que requer uma educação de qualidade, inovadora e 
sustentável surge a necessidade de buscar espaços que possibilitem alçar 
novas reflexões e desafios. Neste sentido, a Revista Exatto é um convite à 
construção destes espaços. E assim, nutridos por excelentes reflexões possa-
mos construir a educação que queremos para o futuro. 

Boa leitura a todos

Prof. Me.  Alexandre Bernardo da Silva

Coordenador Pedagógico na Rede Municipal de São Paulo e Professor na 
Rede privada de ensino.
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OS CONTOS DE FADAS
E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

RESUMO

Paula Virgínia Alves Pereira é professora de educação infantil na rede municipal de São Paulo, psicóloga clínica, 
especialista em Psicologia Analítica (Junguiana) pela Facis-Ibehe , especialista em Mídias na Educação pela UFSJ/MG e 
integrante do grupo  de pesquisa - Infância, Escola e Formação de Professores Uninove/SP.

O presente artigo visa contribuir com as discussões realizadas sobre a inserção dos contos de fadas na educação infantil, 
bem como as suas implicações e contribuições  para desenvolvimento da criança. A coleta de dados foi realizada a partir 
de uma pesquisa qualitativa, tendo como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica e análise interpretativa, que 
retrataram a expressão da singularidade do universo infantil. Por fim concluiu-se que a interação, socialização, autonomia 
e criatividade são aspectos positivos estimulados a partir do uso  dos contos de fadas.

PALAVRAS-CHAVE: Contos de Fadas, Simbolismo, Infantil

INTRODUÇÃO

 Esse texto resulta da práxis realizada com crianças durante a minha carreira na área da educação bem como da 
psicologia clínica, e da necessidade de entender mais sobre a construção do mundo simbólico e da aprendizagem infantil.
 Não podemos, de forma alguma falar, em histórias e não citarmos o papel que elas exercem na construção do 
mundo simbólico ao longo da vida. Quem nunca ficou maravilhado ao ver uma criança assistindo a uma peça de teatro, 
em percebê-la envolvida com a vitória dos heróis ou em compadecer-se do medo que sentem dos vilões?
 Qual a criança que ao ouvir histórias, tais como os “Três Porquinhos” e  “Chapeuzinho Vermelho” , não ficou com 
medo do Lobo Mau? Adolescentes, do mundo inteiro extasiaram-se com as estórias de “Harry Potter” – um conto de fadas, 
repleto de ação e magia.
 É muito curioso perceber o quanto algumas mulheres trazem consigo o “Complexo de Cinderela”, aguardando 
até hoje o príncipe encantado (que não existe), ou em manter atitude passiva diante da vida, esperando que todos façam 
por elas, coisas que somente uma fada madrinha” poderia fazer e tais informações, provavelmente foram advindas de 
contos de fadas  contados e recontados em suas infâncias.
A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) de 2017 organizou a educação infantil através de campos de experiências  e 
um deles trata especificamente da Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação cujo intuito é promover situações de fala e 
escuta, em que as crianças participam da cultura oral (contação de histórias, descrições, conversas. – ( BRASIL, 
pág.30,2017).
  Corroborando com essa ideia no Currículo da Cidade de São Paulo da Educação Infantil-  2019, nos aponta  que  
podemos explorar as brincadeiras de faz de conta  e as brincadeiras de papéis sociais, com o objetivo de proporcionar a 
criança experiências  e repertório de cultura. 

 Todas essas ações tem o objetivo de desenvolver a criança em sua integralidade. Segundo o Currículo da 
Cidade de São Paulo da Ed. Infantil, a educação integral compreende o compromisso com as práticas integradas de 
formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbó-

“Brincar possibilita às crianças diversas e variadas possibilidades de ação, compreen-
são, interpretação e criação. No brincar, as coisas podem se tornar outras coisas, o 
mundo pode virar de ponta-cabeça. Isso permite às crianças se descolar da realidade 
imediata e viajar por outros tempos e lugares, criar ações e interações, ser muitos e 
outros: cachorro, leão, cavalo, fada, princesa, guerreira, bruxo ,super-herói, mãe, pai, 
bebê, médica, professor. (São Paulo, p.85-86,2019)”
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I CONTOS DE FADAS

1 – Origem
 Estudos indicam que os contos populares datam de épocas muito anteriores ao nascimento de Cristo. Nascidos 
em culturas orientais e célticas, assimilados pelos europeus a partir da Idade Média, não foi possível identificar nas suas 
matrizes.
 Os contos infantis clássicos passaram a ser muito utilizados na corte de Luis XV, porém estas estórias não 
tinham como público-alvo às crianças: eram contadas em forma de cantigas aos adultos.
 Durante a Idade Média as crianças eram tratadas com atitudes bárbaras, e dependia do poder dos pais para 
sobreviverem: se fosse uma menina ou nascesse com problemas físicos, poderia ser rejeitada como um produto. 
 As histórias foram sendo contadas ao longo dos séculos, de uma forma aberta, permitindo que cada indivíduo, 
projete , de acordo com a sua necessidade, materiais inconscientes, possibilitando a identificação com heróis, vilões ou 
situações, permitindo assim a elaboração de conteúdos inconscientes.
“A garantia de a cena se desenrolar em um tempo indeterminado do passado pode ser fundamental para a criança deixar-
-se conduzir com segurança. A garantia é de que aquilo não está acontecendo, não acontecerá e sequer aconteceu. E 
livrar-se da dureza da realidade pode ser o que permite à criança imaginar” (Gutfriend, Celso - 2004).
Na imaginação, ela pode brincar e aprender a lidar com temas difíceis como solidão, abandono, rejeição, morte, medo e 
rivalidade fraterna. Fatos, objetivos e detalhes são encontrados nesses contos de uma forma extremamente similar em 
locais distintos do globo, o que fica claro a existência de um núcleo comum a todas elas.
Com o advento da ciência, o homem pretendia aniquilar toda e qualquer possibilidade de explicar os fatos cotidianos, por 
meio de fábulas e fantasias. No entanto, estamos vivendo numa época em que estudos einstenianos e fisico-quânticos 
demonstram que as teorias e estudos realizados pelo cientista Isaac Newton foram muito importante, mas já é passado. 
Descobriu-se que em componentes mais elementares das matérias existe uma forma de “vontade” e, detectou-se também 
uma agitação que fermenta em torno de unidade como os genes, demonstrando que a ciência não é tão exata e nem de 
tão fácil, como o homem gostaria que fosse.

1.1 A DIFERENÇA ENTRE CONTOS DE FADAS E CONTOS MARAVILHOSOS 

 Segundo Coelho (1991), os contos de fadas são de origem céltica e em sua narração existem personagens como 
fadas, gnomos, príncipes, princesas, bruxas, gigantes, anões, lobos mau e objetos mágicos. São sempre narrações a 
serem cheias de magia e encanto. No desenrolar das histórias existem provas e obstáculos a serem vencidos e um ideal 
a ser alcançado e as fadas sempre estão presentes para que o herói alcance a sua auto -realização.
A palavra fada vem do Latim fadum (destino, fatalidade, oráculo). Não se sabe com exatidão em que local e momento as 
fadas nasceram, o mais provável é que elas teriam surgido e se arraigado naquela fronteira ambígua entre o real e o 
imaginário, que vem, desde a origem dos tempos, atraindo os homens.
 Quanto à origem celta das fadas, parece não haver dúvida nenhuma. O geógrafo Pomponius Mela que viveu no 
século I afirma: “...na ilha do Sena, nove virgens dotadas de poder sobrenatural, meio ondinas (gênios da água) e meio 
profetisas, que, com suas imprecações e seus cantos, imperavam sobre o vento e sobre a Atlântico, assumiram diversas 
encarnações, curavam enfermos e protegiam navegantes” (Coelho – 1991, p. 32). 
Porém as primeiras referências as fadas , como personagem ou figuras reais, apareceram na literatura cortesã-cavaleires-
ca na Idade Média.
 As fadas tornaram-se conhecidas como seres fantásticos ou imaginários, de grande beleza, que se apresentam 
sob forma de mulher. Dotadas de virtudes e poderes sobrenaturais. Interferem na vida dos homens, para auxiliá-los em 
situações-limite, quando já nenhuma solução natural seria possível.
Já as origens dos contos maravilhosas são orientais. Neles não existe a presença destes seres mágicos, tem como tema 
central uma problemática social. Trata-se de um desejo de auto-realização, através de conquista materiais.
“Geralmente a miséria ou a necessidade de sobrevivência física é ponto de partida para as aventuras de busca” (Coelho 
– 1991, p.14.).
 Os contos de fadas e contos maravilhosos expressam atitudes humanas bem diferentes diante da vida. 

1.2 IDADE MÉDIA

 A pedido da rainha Alienor, o monge anglo-normando Wace, traduz para o Francês a História dos Reis da Breta-
nha (Romance de Brut), que havia sido escrita em Latim e baseava-se na História dos Bretões. Misturando relatos fabulo-
sos e fatos históricos, esse romance que relata origens troianas dos primeiros príncipes bretões, cede um amplo espaço 
as aventuras do rei Arthur e seus cavaleiros, incluindo a fada Viviana. No romance ainda conta à lendária do mago Merlin.
Segundo Coelho (1991), foi bastante comum na Idade Média atribuir-se a uma mulher sobrenatural a origem de família 
ilustre. Seria evidentemente um modo de “enobrecer” a família, pois ter como mãe primordial uma criatura não-natural, 
capaz de sortilégios e dotadas de poderes não explicáveis.

lica, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (ECA,1990), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil – DCNEI (BRASIL,2010a) – (São Paulo,p.35,2019).
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1.3 ESTRUTURAS BÁSICAS DOS CONTOS DE FADAS

 Os contos de fadas são repletos de magia e encantamento. Através dos contos de fadas as crianças intensificam 
toda uma série de experiências, passa por sua alma, compaixão, crítica, tensão, alívio, tristeza, alegria, medo, coragem.
 Tais emoções não fazem mal à criança, fortalecem nela  o  triunfo da bondade, fortificando-se a confiança na 
vida. Os contos de fadas despertam seu imaginário, podem ser a  chave para ajudar as pessoas a desembaraçar os misté-
rios da realidade.
Todos contos de fadas possuem estruturas básicas que são:
• Início: nele aparece o herói (ou heroína) e sua dificuldade ou restrição. Problemas vinculados à realidade, como estados 
de carência, penúria, conflitos, que desequilibram a tranquilidade inicial.
• Ruptura: é quando o herói se desliga de sua vida concreta, sai da proteção e mergulha no complexo desconhecido.
• Confronto e superação de obstáculos e perigos: busca de soluções no plano da fantasia com a introdução de elementos 
imaginários.
• Restauração: inicio do processo de descobrir o novo, possibilidade, potencialidades e polaridades opostas.
• Desfecho: volta à realidade. União dos opostos, germinação, florescimento, colheita e transcendência.

2.1 O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

II  O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

 A Educação Infantil é compreendida entre zero e cinco anos de idade e visa o desenvolvimento integral da crian-
ça, complementando a ação da comunidade e família. (BRASIL, 2013).
 Segundo Rappaport (1981),nessa fase, as crianças iniciam a expansão de seus relacionamentos, que outrora 
estava restrito apenas ao ambiente familiar. Passam a se relacionar com outros adultos – professores, coordenadores, 
perueiros e com outras crianças, criando dessa forma novos vínculos. E isso faz com que eles aprendam a lidar com a 
diversidade, com regras sociais e de convivência. É uma fase cheia de espantos e encantos.
 Do mesmo modo Helen Bee (1997) , observa quatro áreas no desenvolvimento infantil: a física, a cognitiva, a 
emocional e a social. Essas áreas precisam estar sintonizadas entre si para que haja um desenvolvimento adequado, 
entretanto, nem sempre o desenvolvimento se dá de uma forma linear. Uma criança que tem contato com livros, jogos e 
internet mas não tem o hábito de brincar com os pares na escola ou em casa terá indiscutivelmente sua área cognitiva 
bem mais desenvolvida do que sua área social.

2.1 O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 A Educação Infantil é compreendida entre zero e cinco anos de idade e visa o desenvolvimento integral da crian-
ça, complementando a ação da comunidade e família. (BRASIL, 2013).
 Segundo Rappaport (1981),nessa fase, as crianças iniciam a expansão de seus relacionamentos, que outrora 
estava restrito apenas ao ambiente familiar. Passam a se relacionar com outros adultos – professores, coordenadores, 
perueiros e com outras crianças, criando dessa forma novos vínculos. E isso faz com que eles aprendam a lidar com a 
diversidade, com regras sociais e de convivência. É uma fase cheia de espantos e encantos.
 Do mesmo modo Helen Bee (1997) , observa quatro áreas no desenvolvimento infantil: a física, a cognitiva, a 
emocional e a social. Essas áreas precisam estar sintonizadas entre si para que haja um desenvolvimento adequado, 
entretanto, nem sempre o desenvolvimento se dá de uma forma linear. Uma criança que tem contato com livros, jogos e 
internet mas não tem o hábito de brincar com os pares na escola ou em casa terá indiscutivelmente sua área cognitiva 
bem mais desenvolvida do que sua área social.

2.1 O DESENVOLVIMENTO FÍSICO

 De acordo com Helen Bee (1997), a infância é uma fase de grandes mudanças em todos os aspectos para os 
seres humanos. Seu desenvolvimento se dará por meio de maturação biológica das características genéticas, potenciali-
zadas ou não pelo ambiente em que a pessoa está inserida. Mudanças acontecerão em seu sistema nervoso, ossos e 
músculos, bem como em suas funções motoras, o que irá proporcionar à criança a possibilidade de autonomia e 

 Na verdade o que foi divulgado durante a Idade Média e o Renascença, como peculiar ao espírito celta, e levou 
estudiosos a afirmarem com exatidão e a determinarem  povo celta nasceram do seio no qual nasceram as fadas.
Ao findar da Idade Média, começam a circular novas coletâneas de narrativas, esse período de expansão dos romances 
bretões, que mistura fatos históricos a relatos fabulosos
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08

2.2 – O  DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

 Segundo Rappaport (1981) de acordo com a concepção piagetiana, o desenvolvimento ocorre no sentido do 
indivíduo adquirir o equilíbrio e uma boa adaptação frente às situações as quais ele será exposto no ambiente em que 
vive.
 Sendo assim, a criança irá passo a passo caminhando no sentido da adaptação mental e do equilíbrio de suas 
estruturas cognitivas, resultando na integração de uma maturação orgânica e da busca de uma melhor maneira de 
responder às solicitações do ambiente físico e social. Conforme ocorre prontidão e exercício das habilidades motoras e o 
surgimento de alguma forma de linguagem, mesmo que rudimentar, as possibilidades de exploração do ambiente físico e 
social são ampliadas consideravelmente.
 Desta forma, a criança parte de um ambiente doméstico para uma tentativa de inserção numa sociedade mais 
ampla, procurando desenvolver seu próprio repertório comportamental e mental.

2.3. – O  DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL

 Segundo Winnicott (2002), a base para um desenvolvimento emocional saudável para uma criança é o amor, a 
segurança, a tranquilidade e atenção que  sua mãe lhe transmitirá, sabendo que o pai também tem um papel insubstituí-
vel: ajudar a criar uma base segura para que mãe e filho possam ficar juntos.
 Desde que nasce a criança precisa sentir que é amada, ser elogiada, sentir que é procurada e querida no seio 
familiar. Só dessa forma é que haverá um adulto feliz, de acordo com Winnicott (2002). Ela age movida por seus medos, 
aflições, conquistas e interesses e que cada uma delas tem como grande meta na vida tornar-se ela própria e não uma 
repetição daquilo que os pais e professores foram. Para que uma criança seja respeitada é necessário aceitá-la do jeito 
que ela é, sem comparações.

2.4 . DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SOCIALIZAÇÃO

 Os seres humanos possuem uma tendência natural de viver em sociedade, onde nos organizamos em culturas. 
Desenvolvemos regras e costumes. No processo de formação de personalidade da criança vai-se desenvolver também 
aquele aspecto do eu que nos dá a sensação de fazer parte de um grupo. Através das interações com a mãe, a criança 
irá desenvolver um sentimento de confiança básica no mundo e aos poucos essas criança irá sendo inserida num grupo 
cada vez maior de pessoas e aprendendo a relacionar-se com elas, de acordo com Winnicott (2002).
 Segundo Bee (1997), a primeira infância é uma fase muito importante e merece a devida atenção de pais e 
professores, pois é a base de todo o desenvolvimento da pessoa. É onde ela começa a interiorizar regras, compartilhar 
coisas, ter o interesse pelo desconhecido e ir procurar por respostas. Aprendem a  lidar com frustrações e a conquistar 
autonomia. A imaginação e a criatividade estão a todo vapor e são protagonistas de suas histórias.

2. A APRENDIZAGEM INFANTIL

 De acordo com a BNCC (2017), as crianças possuem seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento assegu-
rados conforme os eixos estruturantes da educação infantil: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-
-se. Estabeleceu também cinco campos de experiências, levando em consideração esses direitos: O eu, o outros e o nós; 
Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações.
 Tem-se como objetivos de aprendizagem no campo de experiência  - Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação  
que as crianças demonstrem interesse ao ouvir histórias, expressem ideias, desejos e sentimentos suas vivências, e um 
recurso de fácil captação desses sentimentos são os contos de fadas.
 Os contos de fadas sempre estiveram presentes nas sociedades e embora no começo não tenham sido criados 
especificamente para a criança, ao longo dos séculos as intervenções de grandes autores, esse contexto ao longo dos 
séculos começou a mudar e os contos de fadas começaram a uma contribuir de forma bastante satisfatória para a educa-
ção. Isso porque no interior dos contos de fadas. É possível encontrar valores que se referem ao acontecimento da vida, 
mesmo que ao analisarmos sua linguagem fantasiosa possamos considerá-la mistificadora, como defendem alguns. A 
linguagem do conto é encantadora, construída apropriadamente para falar ao interior da alma infantil, obedecendo apenas 
às leis da verossimilhança da ficção. Contudo, está ligada ao que realmente acontece no mundo. 
 Bettelheim (1980) afirma que os contos de fadas, melhor do que qualquer outra história infantil ensinam a lidar 
com os problemas interiores e achar soluções certas em qualquer sociedade em que se esteja inserido. A criança, como 
ser participante e atuante da sociedade, aprenderá a enfrentar e aceitar sua condição, desde que seus recursos interiores 
lhe permitam.    
 Para dominar os problemas psicológicos do crescimento - superar decepções narcisistas, dilemas edípicos, 
rivalidades fraternas, ser capaz de abandonar dependências infantis: obter um sentimento de individualidade e de autova-
lorização e um sentido de obrigação moral a criança necessita entender o que está se passando dentro de seu eu incons-
ciente. Ela pode atingir essa compreensão, e com isto a habilidade de lidar com as coisas não através da compreensão 
racional  da  natureza  e  conteúdo  de  seu inconsciente,  mas  familiarizando-se  com  ele  através  de  devaneios prolon-
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III - CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Em essência, os contos de fada podem ser vistos como pequenas obras de arte, capazes que são de nos envol-
ver em seu enredo, de nos instigar a mente e comover-nos com a sorte de seus personagens. Causam impacto em nosso 
psiquismo porque tratam das experiências cotidianas, e permitem que nos identifiquemos com as dificuldades ou alegrias 
de seus heróis, cujos feitos narrados expressam, em suma, a condição humana frente às provações da vida. Não fossem 
assim tão verdadeiros ao simbolizar nosso caminho pessoal de desenvolvimento, apresentando-nos as situações críticas 
de escolha que invariavelmente enfrentamos, não despertariam nem sequer o interesse nas crianças que buscam neles, 
além da diversão, um aprendizado apropriado ao seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Neste processo, cada crian-
ça depreende suas próprias lições dos contos de fadas que ouve, sempre consoante seu momento de vida, e extrai das 
narrativas, ainda que inconscientemente, o que de melhor possa aproveitar para aí ser aplicado. Oportunamente, pede 
que seus pais lhes contem de novo esta ou aquela história, quando revivem sentimentos que vão sendo trabalhados a 
cada repetição do drama, ampliando assim os significados aprendidos ou substituindo-os por outros mais eficientes, 
conforme as necessidades do momento.
 Desde a remotíssima antigüidade (especialistas apontam para uma tradição oral que começa há mais de 25.000 
anos), a relação de qualquer criança com o mundo sempre dependeu dos relatos míticos e religiosos, cujos elementos 
básicos constituintes encontram-se espalhados por uma miríade de células narrativas de caráter mágico, as quais deno-
minamos contos de fadas.
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gados   ruminando,  reorganizando  e  fantasiando  sobre  elementos adequados  da  estória  em  resposta a  pressões  
inconscientes. Com isto, a criança adequa o conteúdo inconsciente às fantasias conscientes, o que a capacita a lidar com 
este conteúdo (BETTELHEIM, 1980, p. 16).  
 De acordo com Rana, coordenadora Pedagógica, é o adulto leitor que mostra ás crianças o significado da escrita 
que está nos livros. Ao escutar uma história, as crianças entram na narrativa e compartilham as sensações dos persona-
gens. Assim esse seria o momento de ampliar o repertorio e dar maior organização ao pensamento. (NOVA ESCOLA, 
2008, p 57)  
 Abramovich (1991), afirma que os contos de fadas falam de auto descobertas e da descoberta da própria identi-
dade, o que é fundamental para o crescimento das crianças, quantas histórias a ler e a compreender em vários desses 
contos de fadas. A autora traz como exemplo Anderson que ao escrever “O patinho feio” conta a história de um patinho 
feio que sempre foi maltratado, ridicularizado por ser feio, e após percorrer uma trajetória longa, difícil e muito sofrida, 
quando finalmente se aproxima de uma lagoa plácida , onde deslizam belos cisnes, que não só o conhecem como um dos 
seus, de imediato, como também o elegem o mais belo e formoso dentre eles.  
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EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA,
DIREITOS FUNDAMENTAIS

RESUMO

Josivan José de Oliveira Silva, Graduação em Filosofia pela Universidade Bandeirantes de São Paulo (2011);Graduação 
em Artes Visuais pela Universidade Metropolitana de Santos (2014) Especialista em Psicopedagogia Clínica e 
Institucional, e Pedagogia, pela Faculdade Uninove.(2014); Professor de Ensino Fundamental II - Artes, e Orientador de 
Ensino Integral – em uma EMEF da prefeitura da Cidade de São paulo, Professor de Educação Básica – Filosofia – em 
uma Escola do Estado de São Paulo.

 O presente artigo, elaborado por meio de pesquisa teórica, discute a política de segurança pública adotada no 
Brasil . Analisar o histórico e o caminho percorrido nos dá sustentação para descrever e argumentar ações de governo 
realizadas até essa última década. A mudança de paradigmas, torna-se essencial na busca de ações preventivas e educa-
cionais no sentido de garantir a segurança pública enquanto direito fundamental do cidadão. Pondera que, apesar dos 
limites e desafiosrelativos à questão, têm ocorrido avanços na democratização da política de segurança Pública, por meio 
de uma boas práticas na implementação de programas de combate a violência,  e maior participação da sociedade nas 
discussões e nas ações direcionadas ao tema.

PALAVRAS-CHAVE: Segurança Pública, Polícia, Cidadania, Desafios, Limites.

INTRODUÇÃO

 O sistema de Segurança Pública vem demonstrando certa fragilidade, principalmente pelo fato de um apoio 
jurídico que dê respaldo para ações mais consistentes e baseadas na lei. Sabemos que o desrespeito e o não cumprimen-
to do estabelecido em legislação poderão solucionar alguns casos, e piorar outros, pois não há lacunas para descumprir 
ou ignorar a lei. Um dos grandes marcos jurídico na área de Segurança pública encontra-se na Constituição Federal de 
1988, em especial no seu artigo 144. A partir desse feito as ações e implementações políticas ganham poder baseados 
em legislação.
 Ao discorrer o presente artigo, é possível entender que na linha temporal da data inicial da Constituição Federal, 
até os dias atuais, pouco se avançou na questão jurídica da Segurança Pública como direito fundamental.
Esforços no sentido de arrecadação tributária para esse fim demonstra que valores financeiros não é problema. A questão 
é a administração desses recursos e políticos corruptos não garantem esse direito ao cidadão.
Vários são os desafios que a Política de Segurança pública enfrenta. Estratégias quanto à construção de maiores e 
melhores presídios de Segurança, não solucionará o problema apresentado.
 Torna-se necessário a implementação de políticas públicas que valorizam ações educacionais e preventivas, que 
acreditam na figura da polícia Militar e não meçam esforços para um programa de formação continuada., Nesse processo, 
a gestão da política de segurança pública, como suporte para enfrentamento da violência e da criminalidade, representa 
um desafio tanto para o Estado quanto para a sociedade.
 Este artigo tem como objetivo debater a política de segurança pública no Brasil,. Parte de algumas reflexões 
acerca do papel do Estado na garantia dasegurança pública, enquanto direito básico ao exercício da cidadania, para, em 
seguida, traçar algumas reflexões, em que são possíveis ações pontuais e diferenciadas, desde que as ações sejam 
coletivas e com participação e envolvimento da Sociedade Civil.

CONCEITO E BREVE HISTÓRICO DA SEGURANÇA PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

 A frase “Direitos Humanos” é uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. 
Esses direitos são considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não consegue existir ou não é capaz 
de se desenvolver e de participar plenamente da vida. Todos os seres humanos devem ter assegurados, desde o nasci-
mento, as condições mínimas necessárias para se tornarem úteis à humanidade, como também devem ter a possibilidade 
de receber os benefícios que a vida em sociedade pode proporcionar. Esse conjunto de condições e de possibilidades 
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OS DESAFIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL
E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SUA SOLUÇÃO

 Como é de conhecimento de muitos cidadãos Brasileiros, a segurança pública no Brasil consiste em um proble-
ma grave. A busca de soluções para a diminuição da violência e do crime é um dos maiores desafios a ser enfrentado por 
legisladores, e por nós, comunidade brasileira.  Ao assistirmos palestras, debates, e programas de televisão direcionado 
ao tema, percebemos que para maioria das pessoas das comunidades Brasileiras,o termo segurança pública está 
associado à Polícia Militar. Segundo Fantástico, na reportagem “Desafios da Segurança Pública no Brasil, de 29/04/2018, 
a maioria dos brasileiros têm uma visão negativa sobre o desempenho desses profissionais. Os números apontam que 
cerca de 70% da população do país não confia na instituição militar e 63% não está satisfeita com a sua atuação .
Atribuir à Polícia Militar a responsabilidade de enfrentar e diminuir a violência é um fardo muito pesado e, por muitas 
vezes, não muito efetivo. Segundo a reportagem e os envolvidos na entrevista, para combater a violência e o crime organi-
zado, os desafios são muito maiores do que focar na Polícia Militar. È necessário um investimento em investigação, em 
planejamento, em prevenção, em inteligência policial. È do conhecimento de muitos cidadãos que a porcentagem de 
verbas direcionadas à Segurança seria suficiente para investir em investigação, porém temos nos deparado com proble-
mas relacionados a desvio de verba pública, corrupção e mau uso e emprego dos recursos financeiros.
 Na referida reportagem cita o caso de Natal (RN) cidade em que a violência, corrupção e crime organizado 
lideram. Foram demonstrados alguns vídeos gravados com cenas absurdas em que faltam recursos para concluir investi-
gações através de perícias e laudos técnicos, cumprindo datas. Aparelhos como detector de DNA, sistema de monitora-
mento e controle avançado seriam algo imprescindível numa investigação criminal, e no caso de Natal há uma carência 
desses equipamentos.
 O planejamento de ações inteligentes é o grande desafio proposto neste tema, pois a solução do problema não 
consiste somente eminvestimento de valores financeiros, mas de estratégias que garantam a diminuição da violência.

BOAS PRÁTICAS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA E EDUCAÇÃO

 Pelo fato de o Brasil ser um país continental, desigual e com inúmeras peculiaridades, é de extrema importância 
que ações coletivas sejam implementadas, em que as forças a nível Federal, Estadual e Municipal mantenham diálogo, 
aproximação e objetivos em comuns.
 Alguns especialistas brasileiros que dominam o tema, eque participaram da Conferência de Prevenção à violên-
cia e Segurança Pública (2018) apontam boas práticas que farão diferença na vida de vários cidadãos brasileiros. Entre 
elas:

adquiridos no processo histórico de civilização da humanidade, associados à capacidade natural de cada pessoa em se 
organizar socialmente, dá-se o nome de Direitos Humanos.
 Ao citarmos segurança pública como direito fundamental, nos baseamos na Constituição Federal no artigo 144“§ 
8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 
conforme dispuser a lei”. Analisando o contexto jurídico, pouco o Brasil avançou em questão da segurança pública como 
direito fundamental do cidadão, fato esse que tem servido de “muletas” ou apoio para legisladores argumentarem a respei-
to da desordem, violência e violação dos direitos humanos. De acordo com informes da Anistia Internacional, nosso País 
tem avançado pouco quanto a implementação de Políticas Internacional de Direitos Humanos (Sala Debate - Canal Futura 
- 08/12/2015).
 A violação dos Direitos fundamentais é um tema discutido em larga escala, considerando que nessa década, 
graves denúncias de homicídios com intervenção policial e uso desnecessárioda força tem ocorrido em diferentes partes 
do Brasil.
 Ao ouvirmos e analisarmos, o tema em questão, vários debates têm sido incisivos, quanto ao despreparo e uso 
indevido de forças. Ainda estamos patinando na questão de segurança pública. Ficamos apenas apagando incêndios. 
Não temos forças ou planejamentos para agirmos na prevenção da violência. O foco está exclusivamente na reação, no 
agir depois que o conflito se instaura. Logo, não há espaço para pensar a prevenção; não se planeja o antes, não se 
contabiliza aquilo que uma atuação preventiva evitou que ocorresse, simplesmente, combate-se o inimigo (DA SILVA, 
2003; KANt DE LIMA 2004; MUNIZ,1999).
 Faz parte do nosso entendimento que o conceito de segurança pública após 1988, em especial, no artigo 144, 
que trata especificamente da segurança pública como direitos de todos os cidadãos, precisa de uma atenção especial, de 
um novo olhar e de novos paradigmas. È necessário um planejamento preventivo, com objetivos traçados em pequeno, 
médio e longo prazo, pois segundo a legislação supracitada , é atribuído aos municípios a responsabilidade pela gestão 
dos serviços públicos de interesse local como saúde e educação, proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico 
cultural e pelas políticas de desenvolvimento e ordenamento do espaço urbano. Diante deste cenário, o que se apresenta-
va como proposta de governo para garantir os direitos do cidadão e diminuir o índice de violência eraa idéia de que a 
violência e a criminalidade podem ser reduzidas a partir da capacidade que os órgãos de segurança pública e justiça 
criminal possuem em prender criminosos. Novamente, o foco esteve e está até hoje na reação e na capacidade de encar-
cerar pessoas, na construção de casas de detenção cada vez maiores.
 Se analisarmos esta última década o índice de violência e a forma de combate a esse caos, demonstra que a 
legislação vigente é um dos entraves a ser vencido, mas não pode ser um fator determinante. È preciso projetos de leis 
para alterar o ciclo, programas de governo com ênfase na prevenção e formação, envolvendo a comunidade nas resolu-
ções de problemas.
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CONSIDERAÇÕES

 A Constituição Federal de 1988 marcou o início jurídico de garantia dos Direitos Humanos. Políticas Públicas não 
demonstram resultados de melhora nos índices de violência. Os cidadãos tem sido imperativos no questionamento da 
Segurança Pública em nosso País. Temos um histórico de Políticas Públicas centrada apenas nos legisladores, sem a 
participação efetiva das comunidades. Investimento em ações imediatistas, sem continuidade. Objetivos traçados apenas 
para solucionar o problema da violência em momentos de confronto.
A responsabilidade pelo sucesso e fracasso das ações na figura da Polícia Militar, que por seu histórico de formação e 
atuação, age no combate ao crime organizado. Esse confronto institui uma guerra de poderes que tem resultado na morte 
de muitos policiais e pessoas inocentes.
 A busca de novos paradigmas tem sido um dos maiores desafios do tema abordado. Uma mudança de postura 
das Polícias Militares, torna -se necessária para constituir um sistema organizado, inteligente e sólido nas questões de 
Segurança Pública. Os planos e programas pautados em novas formas de abordar a questão tem sido um avanço contí-
nuo com metas em pequeno, médio e longo prazo.
As boas práticas com histórico de sucesso e a participação da sociedade civil nos eventos correlacionados ao tema, 
evidenciam a importância da democracia para a construção de uma política de segurança pública que assegure os direitos 
de cidadania. 
 Os esforços adotados pelos diversos governos e pela sociedade, por meio de discussões em conferências 
públicas, credenciando a participação da sociedade na construção de princípios e diretrizes norteadores da política de 
segurança pública, indicam a possibilidade de consolidação de uma política de Estado que entenda a segurança pública 
como uma questão transversal e multifacetada. Porém, as ações entre os órgãos da área da segurança pública enfrentam 
limitações de atuação articulada nas estruturas de poder. O Poder Executivo e o Judiciário não atuam de forma conjunta 
no sentido de garantir a prevenção do delito, o julgamento célere para evitar, inclusive, a impunidade e a injustiça. Por 
outro lado, a reinserção do homem preso na sociedade tem sido um dos maiores desafios a serem enfrentados pelo 
Estado e pela sociedade.
 Diante dos fatos apresentados, dos caminhos percorridos, dos sucessos e fracassos, deve-se acrescentar que 
o processo de estruturação da política de segurança pública, necessita de um novo olhar, mudanças de paradigmas, 
estratégias inteligentes e pontuais combinadas a programas consistentes e duradouros baseados, sobretudo, na valoriza-
ção do ser humano sob todos os aspectos, levando em consideração os contextos sociais de cada cidadão. Os avanços 
na consolidação de uma política de segurança pública de Estado no Brasil, pautada em princípios democráticos, com 
investimento em ações preventivas e educacionais, de solidariedade e dignidade do ser humano indicam uma direção 
possível para superação e garantia do exercício da cidadania com essência  dos direitos de igualdade e na justiça social.
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● a construção de um laboratório de práticas externas,para observação e intervenção in locu . Avaliação de vítimas diretas 
e indiretas;
● a prevenção e investigação dos crimes contra a vida;
● Investir na educação. Um direito garantido para crianças, adolescente e jovem brasileiro. A escola ser um local de novos 
rumos, novos caminhos e novas oportunidades. Valorização do professor equiparado com outros profissionais com 
mesmo nível de Formação
● Investimento em Inteligência Policial
● Investimentos em polícia investigativa
● Controle de armas
● Pacto Nacional
● Judicial célere
● Comunidade Participativa
 Vamos ilustrar com exemplo apenas uma dentro de tantas boas práticas que fizeram e fazemdiferença no quesito 
Segurança Pública. 
 “Museu de favelas em Paraisópolis” Os protagonistas não são o tráfico e a violência, mas os moradores anôni-
mos - a alma da vida cotidiana -, homens e mulheres que tecem suas histórias entre os becos e as vielas. Na obra, são 
as ruelas, o cenário comum a donas de casa e microempresários; ao arquiteto de garrafa PET e ao homem que transfor-
ma sucata em arte; à locutora da rádio comunitária e às artistas divididas entre a arte e o telemarketing. Esses e outros 
personagens se encontram em Paraisópolis, local que não é somente um endereço, mas um paraíso para cada um deles. 
Paraíso, inclusive, conhecido por Vagner de Alencar, um dos autores da obra, que morou em Paraisópolis por mais de 
uma década. Texto extraído do site :http://paraisopolis.org/paraisopolis-historia-tema-viii-mos-
tra-cultural-paraisopolis-neste-sabado-1409/
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A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
ABANDONADOS E O DIREITO
À CONVIVÊNCIA FAMILIAR

RESUMO

Thaís Dias Ferraz, Graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (2007); Especialista em 
Psicopedagogia e Educação Infantil pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (2009 e 2011); Professor de Ensino 
Fundamental I – em uma EMEF na Prefeitura da Cidade de São Paulo

O intuito deste trabalho é apresentar a reinserção familiar como prioridade no trabalho de educadores que atuam junto à 
criança e ao adolescente abrigados. Hoje, cerca de 20 mil crianças e adolescentes vivem longe de suas famílias, em 589 
abrigos catalogados no Brasil pelo IPEA. São crianças e adolescentes vítimas da desestruturação familiar, da pobreza, da 
violência, da negligencia e da rejeição. Faz-se necessário ampliar a compreensão sobre as diferentes formas como a 
família encontra-se estruturada e seu papel como formadora de valores éticos e humanos, espaço de afetividade e garan-
tia das condições materiais indispensáveis ao desenvolvimento e bem-estar dos seus membros. Esta pesquisa, demons-
tra a importância da convivência familiar e o empenho de toda a equipe de abrigos para que esta seja uma realidade na 
vida das crianças e adolescentes. Infelizmente, este esforço isolado não é suficiente. É urgente a criação de novas 
políticas de atenção à família e sua articulação com as políticas públicas existentes, de forma a garantir o direito à convi-
vência familiar a todas as crianças e adolescentes abrigados.

PALAVRAS-CHAVE: família; abrigo; reinserção familiar; convivência familiar

INTRODUÇÃO

 A escolha do tema da família deve-se, primeiramente, ao papel fundamental que ela desempenha na sociedade 
e a sua importância para o desenvolvimento de valores e atitudes sociais.
Nas relações sociais estabelecidas na infância e na adolescência, a família é a referência mais forte e onde se aprendem 
os valores éticos, os padrões de julgamento do certo e do errado, a importância da solidariedade e da educação.
Na sociedade hoje, centenas são as crianças e adolescentes privados desta convivência, vítimas da miséria, do abando-
no, da violência familiar, das drogas, da prostituição, do trabalho infantil e ainda, rejeitadas e mau tratadas, vivendo nas 
ruas ou em abrigos públicos ou privados. 
 Sensível a esta realidade, me dediquei ao estudo teórico sobre a família: sua constituição, papel social e relações 
interpessoais e a situação da criança e do adolescente abrigados: percurso histórico, causas do abandono e perspectivas 
de reinserção familiar, buscando compreender a urgência da convivência familiar como direito da criança e do adolescente 
e os esforços que são desenvolvidos por educadores sociais neste sentido.
A pesquisa pretende mostrar aos gestores e educadores a importância de conhecer as histórias de vida, o contexto 
familiar das crianças e as causas do abrigamento, além de apontar para a importância de políticas públicas articuladas 
que permitam às famílias o desenvolvimento de seu papel central como provedoras das necessidades de seus membros.

FAMÍLIA

 Ao longo da história brasileira a família vem passando por modificações importantes que se relacionam com o 
contexto sócio-político-econômico do país. Na época colonial, onde o Brasil era marcado pelo trabalho escravo e pela 
produção rural, identificava-se um modelo de família tradicional, extensa e patriarcal; onde os casamentos baseavam-se 
em interesses econômicos, nos quais a mulher era destinada à pureza e à lealdade; e os filhos, amamentados e cuidados 
pelas amas de leite. (PEQUENO, 2001)
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 A partir das últimas décadas do século XIX, identifica-se um novo modelo de família. Com o fim do trabalho 
escravo e o início do processo de industrialização, urbanização e modernização do país, nasce na Europa o modelo de 
família nuclear burguesa. Trata-se de uma família constituída por pai, mães e poucos filhos. O homem continua detentor 
da autoridade, enquanto a mulher assume o lar. “Desde cedo, a menina é educada para desempenhar seu papel de mãe 
e esposa, zelar pela educação dos filhos e pelos cuidados com o lar.” (PEQUENO, 2001, p.10). 

 Por isso, é preciso expandir a compreensão sobre a diversidade da família e as diferentes maneiras como ela 
se apresenta. A família é principalmente um conjunto de pessoas que convivem, constroem uma história, laços afetivos, 
estabelecem uma variedade de vínculos na vida cotidiana e se reconhecem pertencentes a este grupo familiar. Estes 
vínculos não são necessariamente definidos por laços de sangue ou laços formais, como o casamento. Eles podem ser 
traduzidos em relações de cuidado, convivência e compromisso, em partilhar coisas comuns. 
 Família é um conjunto de pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas, de construírem algo e de se 
completarem. Portanto, os arranjos familiares assumem formas muito diferentes e todas igualmente válidas. 
 Em nosso vocabulário do dia-a-dia, é comum ouvirmos a palavra “família” mencionada a algo que nos é 
próximo, conhecido, algo que une. Parte dessa definição foi herdada da idéia, primeiro religiosa e depois política, de que 
fazemos parte de uma mesma “família humana”. Nesse sentido, a família comportaria relações entre iguais, e não 
apenas relações de autoridade, como dos mais velhos perante os mais jovens. Portanto, é muito habitual a associação 
entre a família e um sentido de acolhimento e reconhecimento positivo entre as pessoas. (CENPEC, 2002, vol. 3)
Isto não quer dizer que a “família real” seja apenas demonstração de afetos positivos. Como qualquer outro grupo 
social, a família também guarda conflitos e dificuldades entre seus componentes. Na vida cotidiana de qualquer família 
combinam-se traços de harmonia e de desordem, de entendimentos e de desacordos. O que as distingue são os modos 
de lidar com esses conflitos: algumas omitem e fazem de conta que os problemas não existem, outras os resolvem 
somente na base da violência e há aquelas em que estes mesmos conflitos encontram canais de solução baseados na 
conversa. 
 A família tem a função de oferecer uma estrutura que possibilite aos filhos sua socialização e seu desenvolvi-
mento como seres humanos. Deve estabelecer vínculos afetivos, unindo-se no amor e nas frustrações. Sutter alerta:

 A família desse modo deve se esforçar em estar presente em todos os momentos da vida de seus filhos. 
Presença que provoca envolvimento, comprometimento e colaboração. Precisa estar alerta às dificuldades não só 
cognitivas, mas também comportamentais, intervindo da melhor maneira possível, visando sempre o bem de seus filhos, 
mesmo que isso implique dizer sucessivos “nãos” às suas exigências. (KALOUSTIAN, 1988)
 Uma criança / adolescente que tem pais afetivos e vive em um lar bem-estruturado, no qual encontra conforto e 
proteção, consegue desenvolver um sentimento de segurança e confiança em si mesma e em relação a aqueles que 

Observa-se que uma das mudanças mais significativas é a forma como a família atual-
mente se encontra estruturada. Aquela família tradicional, constituída de pai, mãe e 
filhos tornou-se uma raridade. Atualmente existem famílias dentro de famílias. Com as 
separações e os novos casamentos, aquele núcleo familiar mais tradicional tem dado 
lugar a diferentes famílias vivendo sob o mesmo teto. Esses novos contextos familia-
res geram, muitas vezes, uma sensação de insegurança e até mesmo de abandono, 
pois a idéia de um pai ou uma mãe cuidadores dá lugar a diferentes pais e mães 
“gerenciadores” de filhos que nem sempre são seus. (HÜLSENDERGAR, 2006,p.22)

A família é o âmbito em que a criança vive suas maiores sensações de alegria, 
felicidade, prazer e amor, o campo de ação no qual experimenta tristezas, desencon-
tros, brigas, ciúmes, medos e ódios. Uma família sadia sempre tem momentos de 
grata e prazerosa emoção alternados com momentos de tristeza, discussões e desen-
tendimentos, que serão reparados através do entendimento, do perdão, tão necessá-
rios, e da aprendizagem de como devemos nos preparar adequadamente para 
sermos cidadãos sociáveis. (2007)

Kaloustian, ainda destaca: 

A família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da proteção 
integral dos filhos e demais membros, independente da forma como esta vem se 
estruturando. E a família que propicia os aportes afetivos e, sobretudo, materiais 
necessários ao desenvolvimento e bem-estar de seus componentes. Desempenha 
um papel decisivo na educação formal e informal; em seu meio são absorvidos os 
valores éticos e humanitários. A família é o grupo primeiro que nos possibilita 
apropriarmos dos valores e conhecimentos de nossa cultura. Ela tem sido, é e será a 
influência mais poderosa para o desenvolvimento da personalidade e do caráter das 
pessoas. (1988, p.65).
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DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 1990, no artigo 19, diz:

ABRIGO

 No Brasil, historicamente, a política de atendimento à infância e à juventude em situação de abandono vem 
lidando com diversas modificações. O gerenciamento e a implantação destas políticas de atendimento saíram gradativa-
mente, do domínio da Igreja, passando por profissionais filantrópicos, até ser de responsabilidade do Estado, como é nos 
tempos atuais. No Brasil Colonial, o abandono de crianças era encontrado entre índios, brancos e negros (Leite, 1997). 
Segundo Priore (1996), o abandono de bebês, a vida em abrigos e as violências cotidianas (abusos sexuais e físicos, por 
exemplo) foram características da infância no Brasil. 
 Acreditou-se por muito tempo que apenas espaços especializados poderiam suprir as necessidades relaciona-
das à disciplina, instrução e criar nas crianças e adolescentes abandonados, o amor ao trabalho, conforme a mentalidade 
do liberal nacionalismo.

convivem com ela. Do contrário, se cresce afastada da família, pressupõe-se que sua base de segurança tende a 
desaparecer, o que pode prejudicar suas relações com os outros.
 A infância é o período em que ocorrem experiências, mudanças drásticas e mutações psicológicas; um período 
importante, porém reversível. Para que uma criança se desenvolva é preciso que um ou mais adultos aja involuntária e 
espontaneamente no cuidado e na atividade conjunta com ela. Essa participação contínua dos adultos nos processos 
educativos possibilita o estabelecimento de vínculos emocionais e afetivos mútuos e duradouros. (AROLA, 2000)
 Nada adianta a criança ter a presença de um adulto quando este não compreende que tem um papel de 
referência na vida de pequenos indivíduos. No abrigo a criança / adolescente deveria ter a possibilidade de ser ouvida 
contando sua própria história e dividi-la com outras pessoas, uma vez que é desta maneira que ela poderia re-significar 
os acontecimentos.
 A família é o principal mecanismo de socialização durante a infância. Iglesias resume:

 Por convivência familiar e comunitária, entende-se a possibilidade da criança / adolescente continuar no meio a 
que pertence, de preferência acoplada à sua família, ou seja, seus pais e/ou outros familiares. Caso isso não seja 
possível, faz-se necessária a busca de uma família substituta que seja capaz de acolhê-la ou uma instituição que possa 
recebê-la e assuma como prioridade sua reintegração e reinserção familiar. (RIZZINI, 2006).
 Para Silva (2004), no que diz respeito à discussão sobre o direito à convivência familiar das crianças e adoles-
centes em situação de risco, a preservação dos mesmos na família de origem deve ser adotada como prioridade, a fim 
de evitar o afastamento e os problemas agregados. Porém, o direito à convivência familiar não tem sido garantido, 
especialmente com crianças e adolescentes de famílias empobrecidas. 
 A situação de pobreza não justifica os casos de exploração, violência e abuso contra crianças / adolescentes; 
entretanto hoje, a maior parte das crianças e adolescentes encaminhados a instituições de acolhida são vítimas das 
condições econômicas, do desemprego das famílias, da falta de moradia, o que não justifica sua institucionalização. 
Tais famílias, não podendo fornecer o essencial para a sobrevivência de seus membros, vêem-se fragilizadas e impossi-
bilitadas de cumprir sua função parental. 
 O abrigamento em entidade é uma das medidas de proteção aos direitos das crianças e adolescentes estabe-
lecida no artigo 101, item VII do ECA. Entretanto, enquanto eles tiverem que permanecer nos abrigos, o artigo 92 do 
ECA estabelece que as instituições adotem os seguintes princípios em relação à convivência familiar e comunitária: I - 
preservação dos vínculos familiares; II – integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manuten-
ção na família de origem; III – atendimento personalizado e em pequenos grupos; IV – evitar, sempre que possível, a 
transferência para outras entidades; VII – participação na vida da comunidade local; VIII – preparação gradativa para o 
desligamento; IX – participação de pessoas da comunidade no processo educativo.

O agente primeiro e básico de socialização é a família e, nela, a mãe ou pessoa que 
se encarrega de desenvolver a função materna. A família é um grupo que confere à 
criança sua primeira identidade pessoal e social, a auto-avaliação, a auto-estima e o 
marco de referência normativa. A família vai perdendo a exclusividade como agente 
socializador à medida que a criança cresce; outros grupos, formais ou não, se acres-
centarão como agentes de socialização: creche, meios de comunicação, escola, 
parentes etc. (1998, p.95)

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família 
e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes
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POLÍTICA DE ABRIGO

 O Artigo 5º do ECA determina que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligên-
cia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; face a isso, o Artigo 98 do Estatuto deixa explícito que, o 
abrigo é uma medida de proteção que se aplica a qualquer criança ou adolescente violado ou ameaçado em seus direitos 
básicos, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado ou pela falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. 
O abrigo tem como objetivo proteger a criança e o adolescente enquanto necessário e prepará-lo para posterior retorno à 
família de origem ou para colocação em família substituta. Ele é, portanto, uma medida provisória e excepcional. Essa 
provisoriedade está relacionada à história de cada criança e adolescente e ao seu projeto de vida. 
 O Levantamento Nacional aponta também, que apenas 6,6% dos abrigos utilizam os serviços necessários que 
estão disponíveis na comunidade, tais como: creche, ensino regular, profissionalização para adolescentes, assistência 
médica e odontológica, atividades culturais, esportivas e de lazer, e assistência jurídica. A maioria (80,3%) oferece pelo 
menos um desses serviços dentro do abrigo.
 Mais da metade dos abrigos são financiados por recursos privados, o que corresponde 58,5%. As doações de 
pessoas físicas destacam-se 8,9% e as empresas contribuem com 5,2%. Os recursos públicos correspondem a 41,5%, 
sendo a maior parte proveniente dos municípios, que contribuem com 18,1% do total das receitas das entidades. Os 
governos estaduais respondem por 15,9% enquanto os recursos federais representam 7,5%. Essa distribuição dos recur-
sos públicos está de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que estabelece a municipalização como 
estratégica de execução da política de assistência, ficando a cargo do executivo federal a definição de diretrizes e de 
políticas nacionais.
 Em quase todos os abrigos predomina o regime de permanência continuada (78,4%), onde crianças e adoles-
centes ficam abrigados o tempo todo, fazendo da instituição seu local de moradia. Apenas 5,8% oferecem opção para 
crianças e adolescentes ficarem aos cuidados da instituição durante a semana e retornarem a suas casas nos fins de 
semana, possibilidade que facilita a convivência com seus familiares e, conseqüentemente, a preservação dos vínculos.
O abrigo é uma medida de proteção, não é uma medida sócioeducativa. Não deve se confundir abrigo com internação, 
pois ele não priva de liberdade, nem restringe nenhum direito estabelecido no ECA. É um espaço oportuno para que crian-
ças e adolescentes sejam preparados a enfrentar a vida e conviver com a sociedade, conquistando autonomia. (AROLA, 
2000)
 É função do abrigo oferecer um ambiente seguro e acolhedor para crianças/adolescentes que passam por 
situações de maus-tratados, violência, abandono, rejeição, pobreza; ou seja, para todas aquelas que têm seus direitos 
violados por algum motivo. Cabe a ele ainda, oferecer também um lugar promotor do desenvolvimento emocional da crian-
ça/adolescente.
 A criança/adolescente abrigada deve ter seus direitos respeitados, inclusive o direito ao amor; necessita mais do 
que um teto, alimentação, saúde e educação. É fundamental nessa fase da vida o carinho, o afeto e a atenção constantes. 
Diante dos motivos que levam uma criança/adolescente ao abrigamento: desestruturação familiar, situação sócio econô-
mica, violência, negligência, maus tratos, rejeição, abuso, etc., a função social do abrigo é fornecer um espaço e também 
um tempo, para a família se reorganizar, repensar e poder reintegrar-se de maneira que seja facilitadora do desenvolvi-
mento de seus membros.
 Arola (2000) destaca que o afastamento familiar não é decorrente apenas das condições físicas de moradia, mas 
do contexto familiar e social inadequado. Já Rizzini (2006) afirma que superados os problemas da violência, ainda perma-
necem a situação de pobreza, que acaba sendo um obstáculo para o regresso das crianças/adolescentes às suas famílias 
de origem. Isso indica que as políticas de atenção a crianças e adolescentes precisam estar devidamente articuladas com 

 Com o advento do ECA, as crianças e adolescentes abandonados passaram a ser acolhidos em abrigos: 
espaços de convivência e acolhida, que têm como principal objetivo sua reinserção sócio-familiar.
 O Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes  encontrou cerca de 20 mil crianças e 
adolescentes vivendo em 589 abrigos pesquisados no Brasil, sendo na sua maioria crianças entre as idades de 7 e 15 
anos, negras e pobres. Os dados mostraram ainda que 87% das crianças e adolescentes abrigados têm família, sendo 
que 58% mantêm vínculo com seus familiares. No entanto, foi também constatado que o tempo de duração da institucio-
nalização pode variar até um período de mais de 10 anos.
 No Brasil, a maioria dos abrigos está localizada na região Sudeste (49,1%), principalmente em São Paulo 
(34,1%), seguida pela região Sul (20,7%) e pela região Nordeste (19%). As regiões Norte e Centro-Oeste juntas são 
responsáveis por menos de 12% do universo (4,2% e 7%, respectivamente).

18

Com a Constituição Cidadã de 1988, inseria-se em nossa sociedade os direitos 
internacionais da criança proclamados pela ONU nos anos de 1950. Com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 e a LOAS (1993) o Estado assume enfim 
sua responsabilidade sobre a infância e a adolescência desvalidas e estas tornam-se 
sujeitos de direitos pela primeira vez na história. (MARCÍLIO, 2006, p. 79)

 Enid Rocha Andrade da Silva. Coordenadora e técnica de planejamento. Pesquisa da Diretoria de Estudos Sociais do 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
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O DIA A DIA NO ABRIGO 

ações de atenção a suas famílias.
 É fundamental chamar a atenção para o caso da adoção, que só ocorre quando são esgotadas todas as possibili-
dades, mecanismos e recursos para a reinserção na família de origem. (cf. Lei 8.069/90, Art. 92, Inc.II).
A reestruturação familiar envolve aspectos complexos, relacionados à superação de fatores difíceis de resolver no curto 
prazo como o desemprego e a dependência de drogas, que demandam muito mais da coordenação de outras políticas 
públicas do que do esforço isolado dos próprios abrigos. No entanto, essas instituições devem realizar diversas ações, 
como visitas domiciliares às famílias, acompanhamento social, reuniões ou grupos de discussão, bem como estabelecer 
a inserção dos familiares na rede de proteção social disponível e nas demais políticas públicas existentes. Dependem 
delas também, a avaliação periódica das condições de reintegração à família de origem e a rápida comunicação às autori-
dades judiciárias.
 Com a falta de uma política de atenção às famílias, que supra as suas necessidades e possibilite a reintegração 
familiar, a medida de abrigamento, que deveria ser um atendimento temporário, acaba se prolongando por muito mais 
tempo.
 Tem-se dado cada vez mais importância à família, não somente em relação às visitas, mas no trabalho cotidiano 
do próprio abrigo, preparando a criança/adolescente para o regresso à família, sendo esta, o principal foco de intervenção. 
Concebe-se o abrigo não como substituto da família, mas como uma ajuda, um complemento ao papel dos pais, tentando 
que a família se envolva em decisões e responsabilização progressiva na atenção a seus filhos, mesmo que eles passem 
a maior parte do tempo nos abrigos. É um complemento à atenção familiar, os pais são ajudados parcialmente na tarefa 
de educar e atender seus filhos em diversas modalidades (durante a semana, durante o dia, só à noite, nos finais de 
semana).

 Em contato com os educadores de um abrigo localizado no centro de São Paulo, foram esclarecidas questões 
referentes ao próprio abrigo, à origem das crianças/adolescentes, o histórico de suas famílias e as estratégias utilizadas 
para o desenvolvimento do trabalho de reinserção familiar.
 O Abrigo, em parceria com a SMADS, mantém atualmente 23 crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos - 7 
meninas e 16 meninos, oferece espaço de convivência, moradia, além do atendimento apropriado para recuperação de 
situações críticas, provenientes de condições sociais inadequadas como violência doméstica, exploração, falta de 
estrutura familiar, envolvimento com drogas, miséria, abandono, entre outros riscos iminentes. O Abrigo recebe também 
muitas crianças e adolescentes que, vítimas destas situações, encontraram nas ruas uma forma de sobrevivência.
 O Abrigo acolhe crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social, encaminhados pelo 
Conselho Tutelar e pela Vara da Infância, visando melhorar sua qualidade de vida, garantir seus direitos, promover sua 
autonomia e, especialmente, promover sua re-inserção familiar e social. Desta forma, o abrigo oferece um espaço de 
referência, de participação, de relações de afetividade e autoridade, amplia seu universo de trocas culturais e de bens 
tecnológicos, e proporciona a participação na vida pública do micro-território. 
 O Abrigo busca o estabelecimento de vínculos de confiança e aceitação entre educandos e educadores, 
resgatar a auto-estima, estabelecer uma convivência comunitária, e garantir acesso à rede de serviços existentes na 
região (profissionalização, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, preservação, etc.), além de assegurar a reaproxima-
ção dos vínculos familiares.
 A partir das entrevistas com os educadores, constatou-se que as meninas e meninos acolhidos encontram no 
abrigo uma nova chance de recomeçar. Estes, em sua maioria vítimas de maus-tratos e abandono, deparam-se no 
abrigo com proteção, carinho e atenção, resgatam sua auto-estima, restabelecem a capacidade da convivência social e 
garantem a efetivação de seus direitos – humanos e sociais, conforme aponta o ECA.
 A equipe do abrigo desenvolve com as crianças e adolescentes, durante sua permanência no mesmo, ativida-
des pedagógicas e sócio-educativas tais como: jogos de raciocínio, recreativos e esportivos, desenho, pintura, recorte e 
colagem, leitura e escrita, cálculos, artesanato, TV, vídeo e som, culinária, participação nos ofícios da casa, organiza-
ção, etc. Participam de atividades preparadas pelos educadores a respeito de higiene, saúde, sexualidade, orientação e 
prevenção de DST/AIDS. Têm acesso a computadores e à internet para trabalhos escolares, jogos e outras atividades 
pedagógicas e de convivência. 
 As atividades desenvolvidas têm sempre a preocupação de proporcionar autonomia, de dar uma compreensão 
maior em ralação às regras e limites, além de preencher os vários momentos de forma criativa e educativa. 
 Com isso o Abrigo obtém alguns resultados como: crianças e adolescentes estudando, fazendo cursos, 
trabalhando (quando em idade propícia), jovens morando nas Repúblicas, retorno ao convívio familiar de forma estrutu-
rada, saúde física e mental, e por fim melhora da auto-estima e do convívio social.
 Esse convívio social também é incentivado pelo acesso aos recursos da comunidade local, como escolas, 
museus, teatros, cinemas, shows, cursos de profissionalização para os adolescentes, que são buscados constantemen-
te junto a parceiros diversos.

REINSERÇÃO FAMILIAR

 Todas as atividades desenvolvidas na instituição têm por objetivo a reinserção sócio-familiar de forma estrutu-
rada, ou seja, que venha garantir sua permanência junto à família e sua comunidade. No abrigo, as crianças e adoles-
centes recebem a atenção adequada quanto à escolarização, saúde, alimentação, educando-os de forma geral para o 
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convívio em família.
 O abrigo desenvolve seu trabalho visando três formas principais de reinserção: a) Familiar: que consiste no 
retorno ao convívio junto à família biológica e ou substituta; b) Pensão / Trabalho para aqueles jovens que não contam 
com respaldo familiar, não têm perfil para morar no Projeto República , estão trabalhando e querem morar sozinhos ou 
com algum colega numa pensão; c) República para jovens que não contam com respaldo familiar, que estejam traba-
lhando, estudando e tenham perfil de convívio social amistoso.
 Segundo um dos educadores, no período de abrigamento, a equipe procura identificar as reais causas deste e 
passa a investir na readequação do núcleo familiar para que posteriormente possa receber os filhos de volta.

 Em sua maioria as crianças e adolescentes inseridos neste Abrigo mantém vínculo com suas famílias de 
origem, sendo este, o foco principal do trabalho. Estas recebem visitas da família ao menos quinzenalmente ou visitam 
a residência familiar nos finais de semana, feriados e férias.
 É feito um trabalho psicológico com as famílias, através de reuniões mensais, onde são encaminhadas para 
programas assistenciais, em busca de sua autonomia. 
 A pesquisa mostrou que, em sua maioria, as crianças/adolecentes foram abandonados por maus tratos e 
negligencia de seus responsáveis, como se pode verificar na história da Patrícia , 9 anos, que foi encaminhada ao   
Abrigo pela Vara da Infância, por negligência do pai, após ter sofrido uma queda do telhado. Na ocasião, o pai não havia 
registrado legalmente a filha, que foi abandonada pela mãe ainda bebê. Atualmente, Patrícia cursa a 1ª série do Ensino 
Fundamental e aguarda a possibilidade de retorno ao lar, enquanto seu pai providencia um local mais adequado de 
moradia.
 A situação se repete no caso do Robson, 6 anos, que chegou ao abrigo por meio de outra instituição, onde se 
encontrava devido aos maus tratos por parte da genitora que está desaparecida. O avô, por sua vez, havia assumido a 
responsabilidade sobre o garoto, mas alegou posteriormente que Robson não era seu neto e abriu mão da guarda 
temporária deixando-o a mercê do Estado. Assim como Patrícia, Robson está inserido na escola pública, neste caso, 
em uma EMEI.
 Ao inserir as crianças e adolescentes nas escolas públicas, garantindo-lhes o direito à educação, o Abrigo 
ainda proporciona-lhes a convivência comunitária, por meio do acesso à rede de serviços disponíveis na região.
Além das escolas, o Abrigo, por não possuir serviços especializados como consultório médico e odontológico, atendi-
mento psicológico, fonoaudiológico, entre outros, também utiliza a rede pública e privada para ter acesso aos serviços 
necessários que garantam a qualidade de vida das crianças/adolescentes abrigadas.
 O abrigo funciona como moradia provisória por 24 horas, sendo que as visitas dos responsáveis e/ ou familia-
res são agendadas quinzenalmente e em casos 

especiais são liberadas mediante autorização judicial. As referidas visitas fazem parte do trabalho de reintegração 
sócio-familiar para que o retorno das crianças/adolescentes ao convívio da família seja o mais breve possível.
 Infelizmente, em casos como o do Robson, o Abrigo tem buscado, sem resultados até o momento, localizar a 
genitora para evitar um abrigamento mais prolongado. Em outros casos, como o de Felipe, 17 anos, abrigado há vários 
anos em diferentes instituições, a possibilidade de reinserção na família de origem já está descartada. Abandonado 
inicialmente pelo avô e depois pela genitora por sua orientação sexual, há um ano no Abrigo, prepara-se para viver em 
uma república juvenil. Felipe que freqüenta a escola formal, já realizou um curso profissionalizante e hoje está inserido 
no mercado de trabalho.

 A partir dos estudos realizados percebe-se que existem ações que podem ser efetivadas pelos próprios abrigos 
enquanto as crianças e adolescentes ali permanecem. As instituições têm a importante atribuição de manter vivo o 
vínculo da criança/adolescente abrigada com seu núcleo familiar de origem, objetivando o retorno para o mesmo.
A atribuição de promover o direito à convivência familiar e comunitária não é exclusiva das instituições de abrigo e sim 
de toda a rede de atendimento à criança e ao adolescente embutidas em políticas públicas nas três instâncias de 
governo. 
 Há a necessidade de oferecer autonomia às famílias para que haja condições dignas de vida e de suporte para 
o desenvolvimento das crianças/adolescentes, evitando assim separações desnecessárias e fortalecendo os elos 
familiares no meio em que pertencem.

20

  O Instituto, responsável pelo Abrigo, mantém, em parceria com uma empresa, duas 
repúblicas para jovens de 18 a 21 anos, uma masculina e uma feminina, onde os 
jovens convivem de maneira solidária e autônoma. As Repúblicas são acompanhadas 
pelos coordenadores do Abrigo, os quais servem de referência nas dificuldades. São 
encaminhados às Repúblicas apenas jovens que foram acolhidos pelo abrigo mencio-
nado, que não possuem referência familiar ou possibilidade de reinserção familiar e 
demonstram condições mínimas para a convivência grupal.

  Os nomes utilizados são fictícios para preservação da identidade dos mesmos.
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 UMA COMPREENSÃO DO CONCEITO
CURRÍCULO A LUZ DO DOCUMENTÁRIO
A EDUCAÇÃO PROIBIDA

RESUMO

Ramone Vieira Sousa Emerencio, Graduada em Letras  – Universidade Paulista/ UNIP , 2007; Especialista em 
Psicopedagogia Institucional e Clinica, 2014; Professora de Educação Infantil  no CEU CEI Guarapiranga, Professora de 
Educação Básica I na E E Josefina Maria Barbosa.

 A escola ou instituição escolar é lócus da prática docente e da organização escolar, é lugar que a profissão é 
aprendida, na qual os valores do professor vem à tona, seu conhecimento real e suas competências pessoais e profissio-
nais emergem como práxis na formação e reconstrução do sujeito docente – reflexionando as questões acerca do currícu-
lo. Sujeito docente que na troca com colegas, alunos e outros profissionais se refaz durante o processo formativo e de 
trabalho, assim como na ação coletiva de formação de consciências. Baseados nesses dados o professor que recebe 
formação, universitária e continuada, é ensinado a pensar criticamente o currículo, defende-se que mesmo estando 
imerso e sendo parte integrante desse sistema, é parte responsável pelas rupturas das falsas consciências produzidas 
pela escola e pelo currículo, estando habilitado a gerar liberdade de ação, protagonismo de conhecimento e emancipar 
mentes e corpos, ao dar voz à massa. Assim o objeto dessa pesquisa está na compreensão do conceito de currículo e na 
reflexão das ações adotadas pelos professores, acões emancipatórias ou subalternizantes. A pesquisa será de carater 
qualitativo e no que concerne à teoria, o corpus será analisado à luz dos pressupostos teóricos dos seguintes estudiosos 
Silva (2014), Nóvoa (1995); Silva (2013), Zabala (1998); e Hannoun (1998) e do documentário A Educação Proibida, por 
considerar que estes referenciais produzam uma criticidade ao tema abordado.

PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Formação de Professores; Educação Proibida.

INTRODUÇÃO

 O interesse em construir está pesquisa intitulada “Uma ompreensão do conceito currículo a luz do documentário 
A Educação Proibida”, emergiu do entrecruzamento de experiências distintas desta pesquisadora, a saber: i) da prática 
profissional como professora, que pensa criticamente o currículo ii) da prática docente, orientando alunas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid; iii) de reflexões oriundas das conversas com colegas docentes; e 
iv) da reflexão sobre o documentário A Educação Proibida. O entrecruzamento dessas experiências possibilitou a indica-
ção de caminhos para pesquisa, que fossem relacionados conhecimentos sobre currículo, formação de professores e 
emancipação de ideologias escolares. 
 A escola ou instituição escolar é lócus da prática docente e da organização escolar, é lugar que a profissão é 
aprendida,  os valores do professor vem à tona, seu conhecimento real e suas competências pessoais e profissionais 
emergem como práxis na formação e reconstrução do sujeito docente.
 Sujeito docente que na troca com colegas, alunos e outros profissionais se refazem durante o processo formativo 
e de trabalho, assim como na ação coletiva de formação de consciência discente. Segundo Aranha,

Todo mundo fala de paz, mas ninguém educa para a paz. As pessoas educam apenas 
para a competição e a competição leva à guerra. 
Pablo Lipnizky

a organização escolar funciona com base em dois movimentos inter-relacionados: de 
um lado, a estrutura e a dinâmica organizacional atuam na produção de ideias, dos 
modos de agir, das práticas profissionais dos professores; de outro, estes são partici-
pantes ativos da organização contribuindo com a definição de objetivos, com a formu-
lação do projeto pedagógico-curricular, com atuação dos processos de gestão e de 
tomada de decisão. (2006, p.51) 
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 Diante a assertiva a pergunta norteadora dessa pesquisa é: por que professores que recebem formação, univer-
sitária e continuada, que se refazem e se reconstroem no processo de prática docente, e são levados a pensar criticamen-
te o currículo na escola, apenas legitimam aquilo que é criticado neste tempo formativo – o que leva a naturalização dos 
discursos hegemônicos escolares? Por que dentro dos termos tradicionais curriculares, qualquer metodologia educacio-
nal que busque algo diferente será ‘proibida’?
 Tem-se sabido que há uma paridade entre o desenvolvimento profissional e organizacional, mesmo compreen-
dendo segundo Aranha (2006) que a escola ainda é lugar de isolamento do professor.  Sua ação está  cerceada e limitada 
a sala de aula. 
 Dessa forma a transformação da realidade de isolamento pode ser estimulada à medida que o professor compar-
tilhe com seus colegas de trabalho e alunos suas dificuldades, seus medos, suas angústias, seus sucessos e seus praze-
res, com a consciência de que a adoção dessas práticas pode gerar uma reflexão coletiva dos projetos políticos escolares, 
dos instrumentos avaliativos e da visão de aluno na escola.
 Destarte se o professor é este sujeito, que recebe formação, universitária e continuada – que está imerso em 
processo formativo, é ensinado a pensar criticamente o currículo, então a hipótese sustentadora dessa pesquisa é que 
mesmo estando imerso e sendo parte integrante desse sistema, é parte responsável pelo rompimento das falsas consci-
ências produzidas pela escola, estando habilitado a gerar liberdade de ação, protagonismo de conhecimento e emancipar 
mentes e corpos, ao dar voz à massa – ao adotar a socialização de seus saberes no espaço escolar.
 Assim o objetivo desta pesquisa é compreender currículos e reflexionar se as ações adotadas pelos professores, 
veículos comunicativos da idelogia escolar/curricular, emancipam o sujeito do curriculo que massifica consciências, ou 
apenas naturaliza a prática legitamando o conhecimento de massa.
 Para a construção deste estudo adotar-se-á uma perspectiva qualitativa de pesquisa, visto que neste tipo de 
pesquisa o papel do investigador é “o de melhor compreender o comportamento e experiência humanas (...) compreender 
o processo mediante o qual as pessoas constroem significados e descrever em que consistem estes mesmos significa-
dos” (BOGDAM e BIKLEN, 1994, p. 70). 
 De acordo com Martins e Bicudo, “a pesquisa qualitativa busca uma compreensão particular daquilo que estuda 
(...) procura introduzir um rigor, que não é o da precisão numérica, aos fenômenos que não são passíveis de serem 
estudados quantitativamente” (1989, p. 23 e 27).  Em linhas gerais, irá optar-se por esse tipo de pesquisa justamente por 
ela ser mais sensível à perspectiva do sujeito, sem desconsiderar a influência e a subjetividade do pesquisador no proces-
so de geração e escolha dos registros que constituirão o corpus a ser analisado. 
 No que concerne à teoria, o corpus será analisado à luz dos pressupostos teóricos dos seguintes estudiosos 
Bioto-Cavalcanti (2014), Nóvoa (1995); Silva (2013), Zabala (1998); e Hannoun (1998), por considerar que estes teóricos 
e profissionais, produziram teoria fundamentada em prática e vice-versa, que se párea ao estudo desenvolvido aqui. 
 Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, o texto encontrar-se-á organizado em duas seções, a saber: i) 
Currículos: compreendendo teorias, neste item faz-se um breve percurso histórico, das primeiras manifestações de 
currículo, passando pelo surgimento e critica à essa prática, até a produção das novas consciência acerca da temática; ii) 
Breve contextualização: Teorias Tradicionais e a Educação Proibida, Este item apresentará discussões sobre o conceito 
de teorias críticas em paralelo às discussões apresentadas no documentário de 2012, A Educação Proibida.
 Por fim, as primeiras considerações sobre a temática, nas quais se buscará a constatação da hipótese levantada, 
na busca pela reposta do problema de pesquisa. 
 Currículos: compreendendo a teoria
 Diante a assertiva a pergunta norteadora dessa pesquisa é: por que professores que recebem formação, univer-
sitária e continuada, que se refazem e se reconstroem no processo de prática docente, e são levados a pensar criticamen-
te o currículo na escola, apenas legitimam aquilo que é criticado neste tempo formativo – o que leva a naturalização dos 
discursos hegemônicos escolares? Por que dentro dos termos tradicionais curriculares, qualquer metodologia educacio-
nal que busque algo diferente será ‘proibida’?
 Tem-se sabido que há uma paridade entre o desenvolvimento profissional e organizacional, mesmo compreen-
dendo segundo Aranha (2006) que a escola ainda é lugar de isolamento do professor.  Sua ação está  cerceada e limitada 
a sala de aula. 
 Dessa forma a transformação da realidade de isolamento pode ser estimulada à medida que o professor compar-
tilhe com seus colegas de trabalho e alunos suas dificuldades, seus medos, suas angústias, seus sucessos e seus praze-
res, com a consciência de que a adoção dessas práticas pode gerar uma reflexão coletiva dos projetos políticos escolares, 
dos instrumentos avaliativos e da visão de aluno na escola.
 Destarte se o professor é este sujeito, que recebe formação, universitária e continuada – que está imerso em 
processo formativo, é ensinado a pensar criticamente o currículo, então a hipótese sustentadora dessa pesquisa é que 
mesmo estando imerso e sendo parte integrante desse sistema, é parte responsável pelo rompimento das falsas consci-
ências produzidas pela escola, estando habilitado a gerar liberdade de ação, protagonismo de conhecimento e emancipar 
mentes e corpos, ao dar voz à massa – ao adotar a socialização de seus saberes no espaço escolar.
 Assim o objetivo desta pesquisa é compreender currículos e reflexionar se as ações adotadas pelos professores, 
veículos comunicativos da idelogia escolar/curricular, emancipam o sujeito do curriculo que massifica consciências, ou 
apenas naturaliza a prática legitamando o conhecimento de massa.
 Para a construção deste estudo adotar-se-á uma perspectiva qualitativa de pesquisa, visto que neste tipo de 
pesquisa o papel do investigador é “o de melhor compreender o comportamento e experiência humanas (...) compreender 
o processo mediante o qual as pessoas constroem significados e descrever em que consistem estes mesmos significa-
dos” (BOGDAM e BIKLEN, 1994, p. 70). 
 De acordo com Martins e Bicudo, “a pesquisa qualitativa busca uma compreensão particular daquilo que estuda 
(...) procura introduzir um rigor, que não é o da precisão numérica, aos fenômenos que não são passíveis de serem 
estudados quantitativamente” (1989, p. 23 e 27).  Em linhas gerais, irá optar-se por esse tipo de pesquisa justamente por 
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ela ser mais sensível à perspectiva do sujeito, sem desconsiderar a influência e a subjetividade do pesquisador no proces-
so de geração e escolha dos registros que constituirão o corpus a ser analisado. 
 No que concerne à teoria, o corpus será analisado à luz dos pressupostos teóricos dos seguintes estudiosos 
Bioto-Cavalcanti (2014), Nóvoa (1995); Silva (2013), Zabala (1998); e Hannoun (1998), por considerar que estes teóricos 
e profissionais, produziram teoria fundamentada em prática e vice-versa, que se párea ao estudo desenvolvido aqui. 
 Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, o texto encontrar-se-á organizado em duas seções, a saber: i) 
Currículos: compreendendo teorias, neste item faz-se um breve percurso histórico, das primeiras manifestações de 
currículo, passando pelo surgimento e critica à essa prática, até a produção das novas consciência acerca da temática; ii) 
Breve contextualização: Teorias Tradicionais e a Educação Proibida, Este item apresentará discussões sobre o conceito 
de teorias críticas em paralelo às discussões apresentadas no documentário de 2012, A Educação Proibida.
 Por fim, as primeiras considerações sobre a temática, nas quais se buscará a constatação da hipótese levantada, 
na busca pela reposta do problema de pesquisa. 

CURRÍCULOS: COMPREENDENDO A TEORIA

                Neste item faz-se um breve percurso histórico, das primeiras manifestações de currículo, passando pelo 
surgimento e critica à essa prática, até a produção das novas consciência acerca da temática. 
                O termo currículo é empregado em vários sentidos e também com os mais variados significados.
                O currículo acadêmico representa a caminhada que a aluna ou o aluno fazem ao longo de seus estudos, 
implicando tanto conteúdos estudados quanto atividades realizadas sob a tutela escolar. A origem da palavra currículo – 
currere (do latim) – significa carreira. Neste sentido, conforme Gimeno Sacristán (1998): “A escolaridade é um percurso 
para os alunos/as, e o currículo é seu recheio, seu conteúdo, o guia de seu progresso pela escolaridade” (p. 125).
                O currículo vitae é o documento que contém, em resumo, todos os dados da formação escolar e profissional 
de uma pessoa.
                O currículo Lattes, por sua vez configura-se como instrumento que registra informações profissionais de 
cientistas, professores, pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, profissionais autônomos, funcioná-
rios de empresas, governos e organizações civis etc. As informações registradas no Currículo Lattes incluem formação 
educacional, publicações, atividades exercidas, vínculos institucionais atuais e passados, participações em congressos 
e eventos, produtos gerados e patenteados, bolsas e financiamentos obtidos etc.
                Já o currículo escolar (da escola) é orientador da prática escolar. Mola mestra que vai organizar tanto os 
aspectos administrativos quanto os pedagógicos da escola, ou seja, orienta todas as ações administrativas e pedagógi-
cas desenvolvidas no ambiente escolar.
                Em ambientes escolares o currículo é definido: como grade curricular; como o conteúdo das disciplinas, 
rigidamente organizados; como conjunto de atividades a serem desenvolvidas na escola; Conjunto de conhecimento/sa-
beres a serem transmitidos via disciplinas escolares. Pode ser mensal, semestral ou anual. 
                O currículo reflete a necessidade de uma sociedade. Tem função socializadora e cultural, bem como, é uma 
forma de apropriação da experiência social acumulada e trabalhada a partir do conhecimento formal que a escola 
escolhe, organiza e propõe como centro das atividades escolares. 
                Uma questão central de qualquer teoria de currículo, sem dúvida, é saber qual conhecimento deve ser 
ensinado. O quê? O que ensinar? O que saber? O currículo é sempre resultado de uma seleção. Por que esses e não 
aqueles conhecimentos devem ser ensinados e aprendidos? Por isso, talvez, a conceituação devesse ser menos 
ontológica (O que é currículo?) e muito mais histórica (Como em diferentes momentos e em diferentes teorias educacio-
nais o currículo vem sendo concebido?)
                Nas teorias de currículo a pergunta “O que saber?” nunca está separada de outra pergunta fundamental e 
precedente: O que os/as estudantes devem ser ou se tornar? 
                Indivíduos alienados, sem autonomia, adequados às demandas e exigências da sociedade e que rendam 
cada vez mais e melhor no mundo do trabalho ou cidadãos político, ativos, conscientes de seus direitos e deveres, que 
sabem ser e agir diante das situações? 
                Neste sentido, conforme Tomaz Tadeu da Silva (2013), toda concepção de currículo está estreitamente 
inter-relacionada com o tipo de conhecimento (saber)  e, mais ainda, com o tipo de ser humano que se deseja formar.
                Assim, devemos considerar que todo o conhecimento/saber que constituem o currículo interfere naquilo que 
somos, naquilo que nos tornamos, ou seja, na nossa identidade e na nossa subjetividade, pois, é pensado de forma a 
garantir a organização, o controle e a eficiência social, visando, com isso, regular as ações dos sujeitos da educação. 
(por isso, forma identidades (personalidade) - e subjetividades (mundo interno de todo e qualquer ser humano. Este 
mundo interno é composto por emoções, sentimentos e pensamentos) conforme determinado projeto de sociedade)
                Tomaz Tadeu da Silva apresenta sua visão sobre as diferentes teorias do currículo: 
• Teoria tradicional
• Teoria crítica
• Teoria pós-crítica
                Pretende - se, neste estudo, enveredar-se e conhecer de forma radical, questões teóricas e práticas que 
envolvem a construção e reconstrução do conceito de currículo pelos professores em paralelo ao estudo do documentá-
rio: A Educação Proibida, 2012.
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BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO: TEORIAS TRADICIONAIS E A EDUCAÇÃO PROIBIDA 

 Este item apresentará discussões sobre o conceito de teorias críticas em paralelo às discussões 
apresentadas no documentário de 2012, A Educação Proibida.
 Esse documentário é o resultado de mais de noventa entrevistas realizadas em oito países através de 
quarenta e cinco experiências educativas não convencionais e um total de setecentos e quatro co-produtores. Dirigo por 
Germán Doin e produzido por Verônica Guzzo, questiona a escolarização moderna e propõe um novo modelo educati-
vo. 
 O conceito de teorias e currículos tradicionais aparece pela primeira vez como um objeto de estudo em 
pesquisa nos Estados Unidos dos anos de 1920. Provavelmente, em decorrência dos movimentos ocorridos nos 
Estados Unidos da época de industrialização, abertura das fronteiras, movimentos imigratórios, juntamente a massifica-
ção da escolaridade. Movimentos estes, que exigem do país, a formação de um novo perfil de homem, o qual deveria 
ter habilidades profissionais e competências adequadas às exigências do mercado de trabalho. Movimentos ainda que, 
segundo documentário A Educação Proibida (2012) colocaram,

 Neste momento histórico, as questões sobre currículo são amplamente discutidas, sendo, o livro The 
Curriculum, escrito por Franklin Bobbit em 1918, o marco que estabelece o currículo como campo de estudos na história 
da educação estadunidense. Bobbit foi um dos precursores para o surgimento da Teoria Tradicional do Currículo.
 Este teórico buscava igualar o sistema educacional ao sistema industrial, utilizando o modelo organiza-
cional e administrativo de Frederick Taylor, Taylorismo ou Administração Científica é o modelo de administração desen-
volvido pelo engenheiro estadunidense Frederick Winslow Taylor (1856-1915), que é considerado o pai da administra-
ção científica. Caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando-se aumentar a eficiência da empresa aumentando-se 
a eficiência no nível operacional. 
 Bobbitt defendia que as escolas deveriam funcionar como as empresas, de acordo com as necessida-
des e interesses do sistema capitalista. Para isso, considerava imprescindível, um modelo de currículo e de escola 
baseados no estabelecimento de objetivos que favorecessem o desenvolvimento de habilidades e competências, 
principalmente aquelas necessárias para exercer com eficiência as ocupações profissionais da vida adulta.  Defendia 
ainda, que a escola deveria estabelecer procedimentos e métodos para a obtenção de resultados a fim de que pudes-
sem ser eficientemente mensurados.
 Segundo documentário A Educação Proibida, este sistema “prussiano originado do padrão militar de 
educação da Prússia do século XVIII, tem como objetivo gerar uma massa de pessoas obedientes e competitivas, com 
disposição para guerrear” (2012).  
 Bobbitt analisa o currículo de acordo com a organização e o desenvolvimento de forma mecânica e 
industrial. O currículo deve ser pensando para estabelecer padrões de comportamento, ou seja, deve ser pensado de 
forma que molde os indivíduos para que atendam as necessidades da sociedade capitalista.  
O modelo de ensino proposto por Bobbitt volta-se para a economia, para a produção em série. Visa à padronização, a 
moldagem, ou seja, todos devem sair com o mesmo perfil de trabalhador.  
 No modelo de currículo de Bobbitt, os estudantes devem ser processados como um produto fabril. No 
pensamento de Bobbitt é nítida a semelhança existente entre a forma de organização escolar e fabril. Tanto na institui-
ção educacional quanto na fábrica, os horários inflexíveis e o som estridente das sirenes marcam o início e o término da 
jornada de trabalho. E, as tarefas padronizadas a serem executadas são alheias ao tempo e ao ritmo do indivíduo em 
sua totalidade (organismo biológico, psicológico e social) e às suas particularidades.
 Nesta perspectiva, os alunos só podem aprender aquilo que está determinado como sendo necessário 
para o seu crescimento intelectual e para o mercado de trabalho, não podendo mostrar interesse por outro conteúdo, 
pois o aluno que se expressa fora do padrão estabelecido pela escola é ridicularizado e considerado fora do padrão.
 O modelo de currículo proposto por Bobbitt encontra em Ralph Tyler consolidação definitiva, pois Tyler 
propõe um modelo baseado na construção de objetivos. Tyler identifica o currículo como um conjunto de objetivos que a 
escola se propõe a alcançar, em que os resultados são definidos em termos comportamentais, traduzindo-se num 
produto que deve ser medido. Tal proposta domina o campo do currículo nos EUA, influenciando outros países, inclusi-
ve, até hoje, no Brasil. O currículo, nessa perspectiva, é essencialmente uma questão técnica, cujo paradigma está 
centrado na sua organização e desenvolvimento.
 Busca-se a eficiência pedagógica por meio da instalação de uma pedagogia da concorrência, da 
eficiência e dos resultados, que forme indivíduos alienados, sem autonomia, adequados às demandas e exigências da 
sociedade, colaborando, desta forma, na propagação da ideologia dominante.
 No documentário A Educação Proibida (2012), o sistema educacional vigente acaba refletindo verda-
deiras estruturas políticas ditatórias que produzem cidadãos ‘adestrados’ para servir ao sistema.
Preocupa-se apenas com a formação do sujeito competente que renda cada vez mais e melhor no mercado de trabalho 
em um mundo sem emprego. Ou seja, um sujeito alienado, acrítico e sem autonomia que viva em paz e harmonia em 
um mundo cada vez mais miserável. Um sujeito adaptado às exigências e aos padrões da sociedade. Como sabiamente 
lembra Ruben Alves:
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as escolas nos mesmos patamares das fábricas e dos presídios, com seus portões, 
grades e muros; com horários estipulados de entrada e de saída, fardamento obriga-
tório, intervalos e sirenes indicando o inicio e fim das aulas.
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CONSIDERAÇÕES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 À luz da teoria bobbitiana – tratada no livro Documentos de identidade: uma introdução às teorias de 
currículo, de Tomaz Tadeu da Silva (2013) –, entende-se que esse modelo curricular posto de educação supõe o 
processamento de crianças e adolescentes como um produto fabril. Conceito que também pode ser compreendido no 
documentário A Educação Proíbida.
 Bobbitt defendia que a educação deveria funcionar como as empresas, de acordo com as necessida-
des e os interesses do sistema em vigor. Para isso, considerava imprescindível uma proposta educativa baseada no 
estabelecimento de objetivos que favorecessem o desenvolvimento de habilidades e competências, principalmente 
aquelas necessárias para exercer com eficiência as ocupações profissionais.  O indivíduo deveria ser avaliado por suas 
capacidades, atitudes e hábitos, pois, para esse estudioso, o comportamento determina a vida, e o homem é “primeira-
mente um fazedor e não um conhecedor” (BOBBITT, citado por PARASKEVA, 2005, p. 11).
Ainda segundo Hannoun, “o ato de educar presume, no educador a capacidade para educar e, no educando, aptidão 
para receber a educação” (1998, p. 17). 
 Nessa perspectiva, os sujeitos só podem aprender aquilo que está determinado como necessário para 
o seu crescimento intelectual e para o mercado de trabalho. Não podem mostrar interesse por outro conteúdo, pois 
aquele que se expressa fora do estabelecido é ridicularizado e considerado fora do padrão.
 No documentário A Educação Proibida fica nítida a semelhança existente entre a forma de organização 
institucional e fabril. Tanto na instituição quanto na fábrica, os horários inflexíveis e o som estridente das sirenes 
marcam o início e o término da jornada de trabalho. E as tarefas padronizadas a serem executadas são alheias ao 
tempo e ao ritmo do indivíduo em sua totalidade e às suas particularidades. No caso das crianças e adolescentes 
apresentadas no filme, apenas a busca de outros recursos metodológicos e práticas didáticas representam momentos 
de folga desse sistema fabril. 
 Por inserirem-se nesse contexto institucional, essas crianças e adolescentes acabam por legitimar 
esse ritmo fabril, já que não conseguem emancipar-se do currículo de forma autônoma.  
 Sob essa lógica, os sujeitos que fogem ao padrão estabelecido são advertidos e encaminhados às 
instâncias hierárquicas superiores, para prestação de contas, quando não são também ridicularizadas pelo próprio 
grupo de inserção. Para garantir a manutenção desse padrão, são acompanhadas por funcionários e pais em reuniões 
mensais. 
 Busca-se a eficiência educacional por meio da instalação de uma pedagogia formal e normalizadora, 
que estimule a concorrência, a eficiência e os resultados, que forme sujeitos alienados, sem autonomia, adequados às 
demandas de mercado, colaborando, desta forma, para a propagação da ideologia dominante na sociedade brasileira: a 
ideologia do capital.
 A preocupação essencial é com a formação do sujeito competente, que renda cada vez mais e melhor 
no mercado de trabalho, em um mundo sem empregos formais, com carteira assinada e direitos trabalhistas. 
 Por fim, a preocupação desse projeto será reflexionar as questões acerca de currículos, compreenden-
do e questionando suas teorias, a fim de apontar caminhos possíveis para a emancipação dessa prática que massifica 
consciências e imbeciliza o sujeito. Segundo Bioto-Cavalcanti (2014), essas discussões estão na gênese dos dispositi-
vos escolares, motivações primárias, mas que em sua configuração agregam elementos reflexivos para o presente 
processo de construção e reconstrução do conceito de currículo. Ainda, segundo a mesma autora, essa ação reflexiva 
dá significado à prática escolar e origina outros e novos dispositivos curriculares, objeto de interesse desta pesquisa.

 Tal teoria pode ser compreendida como a arte do bem adestramento em que o indivíduo é tido como 
um objeto que pode ser moldado e adestrado como um animal para retirar e se apropriar ainda mais e melhor dele. O 
homem, neste contexto, é considerado a-histórico, é concebido apenas, como reprodutor das informações oriundas do 
currículo/matéria escolar. Daí a pergunta norteadora dessa pesquisa, por que professores que recebem formação, 
universitária e continuada, e são levados a pensarem criticamente o currículo na escola, apenas legitimam aquilo que é 
criticado neste tempo formativo – o que leva a naturalização dos discursos hegemônicos escolares? Por que dentro dos 
termos tradicionais curriculares, qualquer metodologia educacional que busque algo diferente será ‘proibida’?

Nietzche dizia ‘o que elas realizam (escolas), é um treinamento brutal, com o propósi-
to de preparar vasto número de jovens, no menor espaço de tempo possível, para se 
tornarem usáveis e abusáveis, a serviço do governo’. Se ele vivesse hoje certamente 
faria uma pequena modificação na sua última afirmação. Em vez de ‘usáveis a serviço 
do governo’, diria usáveis e abusáveis a serviço da economia .
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LUDICIDADE NA AULA DE ELE: O USO DE
FILMES COMO RECURSO DIDÁTICO E
INSTRUMENTO DE APERFEIÇOAMENTO
DAS COMPETÊNCIAS DO APRENDIZ
DE LÍNGUA ESPANHOLA

RESUMO

Nádia Portela Lopes, Graduação em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2009); Especialista em Língua 
Portuguesa pela Faculdade UNIVESP (2013); Professora Titular de Ensino Fundamental II e Médio de Português da 
Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo.

 O presente artigo tem o intuito de verificar em que medida a análise de alguns filmes, que tenham a ver direta-
mente com a língua espanhola, é um interessante método para ser explorado em sala de aula, proporcionando um apren-
dizado de melhor qualidade, em que há a presença de um novo modo para a concretização do objetivo didático, levando 
o professor a refletir sobre um ensino mais prazeroso da língua estrangeira. Além de o cinema possuir o caráter de repre-
sentar a realidade e ser importante instrumento para demonstrar a personalidade e a cultura de outro povo, promovendo 
maior entendimento em relação à sociedade e aos aspectos históricos e sociais. Será apresentada uma pesquisa sobre 
a importância do uso do cinema no ensino de línguas, recurso multimodal de aprendizagem, e um breve estudo dos méto-
dos de ensino/aprendizagem em Língua estrangeira, ressaltando a relevância do uso de filmes como competência 
multicultural na sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Filmes na sala de aula. Meios de ensino. Metodologia. Recurso didático. Ensino de Língua 
Espanhola.

INTRODUÇÃO

 A língua é manifestação cultural, sendo meio de expressão e comunicação de um povo. Para a aquisição e 
aprendizado de uma língua é necessário que se conheça também a cultura desse povo, já que a língua está intimamente 
ligada à existência do homem.  Por isso, o ensino de uma língua deve levar em conta as situações reais em que vai se 
manifestar e os traços culturais que norteiam a comunidade que a utiliza.
 Quando se fala em mundo atual, percebe-se que a realidade, os traços culturais, os costumes típicos, despertam 
interesse e curiosidade nos alunos, ou seja, esses elementos devem ser usados pelo professor de modo que o aluno 
tenha a compreensão de que o ensino da língua não pode estar dissociado da cultura, tanto língua quanto cultura devem 
caminhar juntas para a boa formação e capacitação do estudante de língua estrangeira.
 Nota-se que atualmente a sociedade está cercada por meios de comunicação, estes, presentes cada vez mais 
na vida e no cotidiano das pessoas, acabam sendo inseridos pelos professores como um eficiente recurso na sala de aula, 
uma vez que os suportes midiáticos servem como uma complementação do que foi ensinado, transmitindo conhecimento 
de uma maneira diferente, atraindo e chamando a atenção, pois de diversos modos consegue passar informações, contri-
buindo para a melhoria do ensino.
 De acordo com a definição que se partilha de Chambers e Bax (2006 apud. PAIVA, 2008, p.1) “como um estado 
em que a tecnologia se integra de tal forma às práticas pedagógicas que deixa de ser vista como cura milagrosa ou como 
algo a ser temido”, pode-se dizer que o surgimento de novas tecnologias sempre fez com que o homem vivesse um 
processo de inserção e ao mesmo tempo crítica e desconfiança ao novo, assim, a ferramenta tecnológica por fazer parte 
do cotidiano dos alunos e das situações de linguagem, aos poucos também vai sendo inserida no processo pedagógico 
do sistema educacional. 
 O uso do cinema, por meio dos filmes pode ser muito mais que divertimento e ilustração de aulas, pode ser um 
recurso didático importante no trabalho dos professores com os alunos. Assim, a utilização de filmes na sala de aula pode 
ser vista como um instrumento multimodal de aprendizagem de língua estrangeira, considerando que a aprendizagem é 
um processo de construção social, pois a relação entre linguagem e filme, linguagem como fator sócio semiótico e filme 

Todo mundo fala de paz, mas ninguém educa para a paz. As pessoas educam apenas 
para a competição e a competição leva à guerra. 
Pablo Lipnizky
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OS MÉTODOS DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 Torna-se relevante conhecer os métodos de ensino/aprendizagem em Língua estrangeira, que serão apresenta-
dos de forma sumária, tais como: Gramática e Tradução, Método Direto, Método Audiolingual, Enfoque Comunicativo e o 
Enfoque por Tarefas. O conhecimento por parte dos professores dos enfoques/métodos para a aquisição de língua estran-
geira contribui para um melhor desenvolvimento da aprendizagem, já que conduzem à percepção e análise do que se 
pode oferecer, de como se pode abordar determinado conteúdo ou tema, possibilitando que o ensino de ELE seja mais 
consciente e promova um recurso didático eficiente para a prática educacional.
 Sendo assim, de acordo com Abadía (2000), cada enfoque/métodos ensino/aprendizagem em Língua estrangei-
ra apresenta suas principais características. Primeiramente, surgiu o Método Gramática e tradução, que privilegia as 
regras gramaticais e traduções. 
 Em seguida, o Método Direto foi enfatizado seu surgimento em oposição ao Método Gramática e tradução, 
atacando a memorização de regras gramaticais e o emprego de traduções como método didático. As características 
destacadas foram: as aulas que acontecem na língua estrangeira a ser aprendida; o ensino de orações e vocabulário do 
cotidiano; a gramática que é ensinada indutivamente; que privilegia a fala e a compreensão oral; que a transmissão do 
significado dão-se por meio de gestos, mímicas ou gravuras, sem recorrer à tradução para a língua materna;  sendo que 
o  aluno deve aprender a pensar na língua-alvo e o professor não precisa saber falar a língua materna do aluno.
 Quanto ao Método Audiolingual foram abordados os seguintes aspectos: o aluno deve primeiro ouvir, depois 
falar, e então ler, para finalmente escrever na língua estrangeira;  baseia-se na análise contrastiva entre a língua materna 
e a língua-alvo; depende-se da mímica, da memorização de um conjunto de frases e da aprendizagem intensiva por meio 
da repetição, pois se acredita que a língua é aprendida via formação de hábitos do tipo estímulo – resposta – reforço; há 
pouca ou nenhuma explicação gramatical; a gramática é ensinada indutivamente; a pronúncia é enfatizada desde o início;  
há o uso insistente de fitas gravadas, laboratório de línguas e material visual, sendo as respostas certas automaticamente 
reforçadas positivamente e é permitido o uso controlado da língua materna do aluno.
 As principais características do Método Audiovisual apresentadas foram: Apresentação de diálogos contextuali-
zados e não sentenças isoladas e soltas, o emprego de certa variedade de técnicas transformacionais com o uso combi-
nado do gravador e do projetor de “slides”, de cartões ilustrativos e de objetos reais.
 Sobre o Enfoque Comunicativo foi salientado que se dá maior importância às necessidades de comunicação do 
aluno; dá-se ênfase ao modo de como usar determinada forma para se atingir determinada necessidade da comunicação; 
há uma participação ativa do aluno no processo de aprendizagem por meio de dramatizações, trabalhos em grupo etc.; O 
professor deixa de exercer seu papel de autoridade para assumir o papel de orientador. 
 E a respeito do enfoque por tarefas foi dito que se baseia no respeito às características individuais de cada aluno, 
dinâmica na sala de aula, visão intercultural, uso significativo da língua e autonomia no aprendizado. Ademais, como e o 
que aprender são, em grande parte, definidos pelo aluno sendo seu objetivo formular uma aprendizagem mediante o uso 
real da língua na aula.
 Segundo Abadía (2000), é importante ressaltar que o enfoque Comunicativo da língua estrangeira abarca várias 
correntes metodológicas, quer dizer, o Enfoque Comunicativo não é formado apenas por uma prática didática, por uma 
metodologia, mas pela união de todas as correntes anteriores.
 Assim, em EEUU na década de 60, a teoria linguística estrutural foi rejeitada e o ensino da língua baseava-se no 
Audiolingualismo, em que a aprendizagem limitava-se a um conjunto de hábitos. Os linguistas perceberam que tanto o 
enfoque audiolingual como o enfoque situacional não estava resolvendo os problemas de aprendizagem da língua estran-
geira. Além disso, os professores mostravam-se descontentes, principalmente os da língua inglesa, já que os alunos 
estavam desinteressados e não compreendiam o que aprendiam. Como já se sabe as correntes metodológicas anteriores 
não se preocupavam com a comunicação, somente com a estrutura da língua, como frases soltas.
 Tudo isso fez com que surgissem outras metodologias, voltadas para enfoques racionais e cognitivos, quer dizer, 
como a língua funcionava e seu uso em processos comunicativos.  Dessa forma, segundo o texto baseado no linguista 
norte-americano N. Chomsky (1957), as teorias linguísticas fundamentadas na análise estrutural não são suficientes para 
explicar o funcionamento, as características e o aspecto criativo da língua. Por isso, Chomsky (1965) pregava um modelo 
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como recurso multimodal, mostram que a relação entre o linguístico e o visual cada vez mais são fatores que se comple-
mentam, promovendo que os filmes usados ampliem o que é mostrado em sala de aula para situações reais. Quer dizer, 
utilização de filmes como recurso multimodal, promove não só aprender o conteúdo que é dado, mas também poder viven-
ciar, contextualizar o aprendizado da linguagem em situações reais.                                                       
 Dessa forma, trata-se da importância da competência multicultural, estimulando o aluno a observar e a aprender 
de uma maneira diferente, prazerosa e divertida. Por isso, nota-se que a possibilidade da análise fílmica que expõe a 
cultura hispânica propicia melhor desenvolvimento de ensino, permite o contato com outra cultura, contextualiza o proces-
so comunicativo, estimula a reflexão e estabelece a interação entre os alunos.  Por isso, a aula ideal é aquela em que se 
consegue alcançar os objetivos didáticos, além da complementação com os filmes, possibilitando muitas vantagens para 
o processo educativo.
 Observaremos em que medida o auxílio de recursos midiáticos, no caso do cinema, mais especificamente de 
filmes hispânicos, influenciaria e refletiria na prática de ensino de ELE (Espanhol como Língua Estrangeira), demonstran-
do a incorporação de um ensino com competência multicultural, a análise de filmes, propiciando o aprimoramento na 
aprendizagem de língua estrangeira, sendo um recurso utilizado de forma consciente, e não somente um passatempo. 
Sendo assim, torna-se indispensável a pesquisa baseada na importância da manifestação artística, o cinema, e também 
o conhecimento dos métodos de ensino/aprendizagem em Língua estrangeira, que tem como objetivo observar e compro-
var que a análise fílmica promove um aprendizado significativo.
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de gramática generativa-transformacional, em que defendia “una division entre la competência linguística y el uso individu-
al de la lengua em situaciones concretas.” D. Hymes(1972) amplia o conceito  de competência lingüística de Chomsky 
para competência comunicativa.
 Essas novas ideias vieram de todos os ramos, como a sociolinguística, antropologia, filosofia da linguagem com 
o intuito de ver a língua com comunicação. De acordo com Abadía (2000) não há uma teoria unificada ou um manual para 
a Ensenãnza Comunicativa, mas princípios e características que podem orientar esse enfoque. 
 Assim, há dois princípios básicos. O primeiro deles se refere ao uso da língua e não ao conhecimento linguístico, 
quer dizer, uso da língua em situações reais e cotidianas de comunicação, que tem o intuito de fazer com que o aluno, 
aprendiz de língua estrangeira, possa desenvolver e compreender capacidades interpretativas e expressivas: ler, escutar, 
falar e escrever. É importante lembrar que o enfoque Comunicativo se vale também de outros enfoques/métodos como o 
Audiolingual e Audiovisual, recorrendo a modelos linguísticos, à gramática e ao léxico em diálogos coloquiais.
 O segundo princípio diz respeito à aprendizagem do uso da língua em situações reais. Antes os professores se 
preocupavam com o que deveriam ensinar, com o conteúdo, agora se interessam em como ensinar, quais procedimentos 
que vão utilizar para aplicar esse conteúdo. 
 Os dois princípios juntamente com a preocupação das necessidades e expectativas do aluno de língua estran-
geira, bem como conhecimentos e experiências prévias, modos de aprendizagem, aspectos culturais, motivação são 
fatores fundamentais para o processo de aprendizagem. Já que segundo Abadía (2000), “la consideracíon de la/ del 
estudiante como eje central de su proceso de aprendizaje”.
 Os métodos/ enfoques anteriores ao Comunicativo mesmo tendo uso da língua como objetivos ainda são atrela-
dos à estrutura linguística, tornando os diálogos formais. Com os estudos da filosofia da linguagem, começou-se a desen-
volver um novo conceito que visava à aprendizagem do uso da língua a partir das competências comunicativas.
 O enfoque Comunicativo, de acordo Abadía (2000), com tenta conseguir o equilíbrio entre o ensino da gramática 
e sua prática no processo comunicativo: “no hay que olvidarse de que la gramática está al servicio de la comunicación”. 
Assim, se diz que o processo de aprendizagem deve ser indutivo: “(...) la/el estudiante es quien colige la regla a través del 
uso”, pois o aluno coloca em prática o que aprende com mais facilidade, sendo responsável pela aquisição da língua, 
quando a entendemos e temos a capacidade de utilizá-la, como meio de comunicação.

 De acordo com Orientações Curriculares Nacionais para o ensino de língua espanhola no Brasil, são abordados 
diversos temas sobre o ensino de língua espanhola. Verifica-se a questão de que o professor deve ter um enfoque para 
aquilo que proporciona ao aluno uma inclusão social e étnica, na constituição de sua cidadania local e global, mostrando 
toda a diversidade e heterogeneidade da língua. Sendo assim, o professor deveria trabalhar a língua e todos os aspectos 
que a rodeiam, sem anular suas diferenças e variantes, que a fazem uma língua tão rica. 
 Neste sentido foi declarado que de acordo com as Orientações não se deve trabalhar somente as quatro habili-
dades, mas devem considerar os conceitos da competência comunicativa, valorizando, assim, aspectos linguísticos, 
psicológicos, culturais e sociais.Além disso, observa-se a explicitação de temas fundamentais para o ensino da língua 
estrangeira, já que trataram sobre aprendizagem, linguagem, cultura, diversidade, e sobre particularidades do universo da 
língua espanhola. Também se nota sobre como é, foi e deveria ser e poderá ser o ensino de espanhol no contexto do 
Brasil. Aos futuros professores, pode-se verificar o que se deve considerar e pautar seus aulas e ensino. 
 Segundo Lima sobre a questão sociocultural no ensino de língua espanhola, que faz uma reflexão sobre alguns 
temas expostos nas Orientações Curriculares, percebe-se que desde que surgiu a obrigatoriedade do ensino da língua 
espanhola nas escolas, uma dúvida permeia a mente dos professores em relação ao que ensinar, qual espanhol se deve 
ensinar, levando em conta os aspectos sociolinguísticos e culturais. 
 Assim, de acordo com as Orientações, o professor, responsável pela aquisição/aprendizagem da língua, deve 
ser bem preparado para ensinar o espanhol sem se esquecer que a língua espanhola é formada por muitas variantes, ou 
seja, o espanhol é falado em diferentes lugares por diferentes falantes, portanto, não se deve ensinar um único espanhol, 
mas permitir que o aluno tenha acesso as informações e possa perceber e conhecer as diferentes variantes e culturas que 
fazem parte da estrutura da língua, e dessa forma, escolher a variante que mais lhe interessa aprender, ou seja, “Así, la 
cuestión no es qué español enseñar, incluso porque no hay lengua perfecta (…) debe ser enseñar el español sin sacrificar 
sus diferencias, que es lo que la hacen un lengua tan rica”.
 Outro aspecto apresentado nas Orientações Curriculares diz que não se deve trabalhar o espanhol apenas por 
meio das 4 habilidades – fala, escuta, escrita e leitura-, mas levar em conta os conceitos da competência comunicativa, 
valorizando, assim, aspectos linguísticos, psicológicos, culturais e sociais. “La competencia comunicativa es “la serie de 
conocimientos de las reglas lingüísticas, psicológicas, culturales y sociales inconscientes y necesarios de un individuo 
para utilizar el idioma en cada situación”
 Esses conhecimentos fazem com que o aluno avalie sua própria aprendizagem, refletindo sobre usas necessida-
des. Dessa forma, viu-se que o professor deve desenvolver as seguintes competências: A Aprendizagem, dando autono-
mia para que o aluno se veja como sujeito do processo de aprendizagem; A competência linguística, para que o aluno 
conheça as estruturas da língua, como gramática, vocabulário e pronunciação; A competência sociolinguística, para que 
o aluno conheça os registros linguísticos, formalidade e informalidade, por exemplo, para que seja capaz de adequar-se 
a cada situação comunicativa; A competência discursiva, para construir e interpretar textos; A estratégica, para aplicar 
estratégias apropriadas a cada situação comunicativa; e a competência pluricultural, a mais importante de todas, pois 
constitui significados, conhecimentos e valores, e proporciona ao aluno dar-se conta de sua interação com o mundo e com 
os demais.
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 O cinema, meio de comunicação cada vez mais presente na vida do homem da atualidade, não é somente um 
produto da indústria cultural capitalista, com o intuito de apenas divertir, mas um instrumento que permite representar a 
realidade e a cultura de um povo, propiciando maior percepção e conhecimento em relação à sociedade e aos aspectos 
histórico e social, abordadas por meio da imagem, do uso da língua e da comunicação e dos conteúdos socioculturais que 
compõem essa manifestação artística. 
 Dessa maneira, é por meio dos filmes que podemos entrar em contato com o que já é conhecido e com o que 
ainda não se conhece, refletir sobre situações, indivíduos, posturas, criticar e indagar a sociedade. Segundo Tania Daus-
ter, o cinema nos permite “acesso à alteridade”, já que se pode entrar em contato com costumes e cenários que nunca 
foram vistos antes, além disso, os filmes revelam a diversidade da sociedade, tornando possível que se discuta e interpre-
te as situações reais de uma maneira diferente, mais crítica, sem nossas posturas preconceituosas que estavam internali-
zadas, quer dizer, somos capazes de nos olharmos e olharmos ao nosso redor sob outro ponto de vista, escapando do 
sendo comum.
 É válido comentar que até hoje, na maioria das vezes, presenciamos no ambiente escolar, quer na posição de 
alunos, professores ou até mesmo pesquisadores, que o cinema quase não é lembrado e/ou utilizado como um recurso 
nas aulas de língua estrangeira, ou então, ocorre a má utilização dos filmes. A má utilização de filmes se refere quando 
estes são utilizados em último caso pelo professor, para “enrolar” ou como “ tapa-buraco”.
 Por conta do cinema ser um recurso pouco utilizado na sala de aula, o aluno acaba sendo prejudicado, aprenden-
do somente fórmulas prontas e frases feitas, já que não é dada a ele a oportunidade de conhecer as variedades/variantes 
linguísticas e poder contextualizá-las na vida real, quer dizer, de conhecer, perceber, praticar o novo idioma em situações 
reais de comunicação. Por isso, muitas vezes, o aluno de língua estrangeira possui somente o conhecimento linguístico 
do idioma, sem ter a noção de contextualizá-lo em uma situação de comunicação.
 O cinema como elemento tecnológico permite narrar, documentar, mostrar, propiciando um novo meio de olhar e 
conhecer as diversas realidades e o mundo, assim, o texto fílmico explorado em sala de aula é considerado um recurso 
lúdico que contribui cada vez mais para a aprendizagem e aquisição linguístico-cultural da língua estrangeira, ou seja, 
criando condições para revelar a pluralidade presente num único filme, conhecendo e respeitando as diferenças culturais.
 Já é de conhecimento de todos que não basta memorizar vocabulário e trabalhar somente a gramática, é neces-
sário que o aluno de língua estrangeira, entre em contato com essa segunda língua, no caso, o espanhol, e partilhe desse 
novo mundo. Pois além da aquisição linguística e comunicativa, o aluno deve perceber que a diferença cultural influencia 
no processo comunicativo, como mostra Almeida Filho (1993, p. 15) “aprender a significar nessa nova língua e isso implica 
entrar em relações com outros numa busca de experiências profundas, válidas, pessoalmente relevantes, capacitadoras 
de novas compreensões”.
 Segundo Teixeira (2006) é necessário que ocorra uma transformação cultural da educação para a formação de 
um novo tipo de público. Mesmo assim, percebe-se que as escolas, em grande parte, priorizam as artes plásticas, a 
música, os livros e as revistas cultas, e se esquecem de lançar um importante recurso, o bom cinema, que deve ser levado 
à escola não apenas como um produto da indústria cultural, mas como uma ferramenta sedutora, que nos sensibilize e 
nos faça olhar “com o estranho, com a diferença, com o desconhecido”,       
 O cinema, a partir da análise de filmes hispânicos, permite observar que além de ser instrumento para a aprendi-
zagem da língua estrangeira, por meio dele, também se apreende mundos, levando o aluno a desenvolver o processo 
comunicativo, ou seja, fazendo com que ele seja capaz de perceber a si mesmo, a situações reais, ao mundo em que está 
inserido de forma pluricultural. É importante ressaltar que o ensino da língua espanhola por meio do cinema prepara o 
aluno para situações reais de comunicação e para a percepção da diversidade cultural do cenário hispânico, desmistifi-
cando a falsa ideia e o imaginário presente em muitos estudantes de língua estrangeira de que o espanhol, por ser uma 
língua próxima do português, é fácil de ser aprendida.
 Além disso, o cinema possibilita a aquisição linguístico-cultural do espanhol conforme é visto nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, em que considera as diferentes formas de expressão, as variações linguísticas e desenvolve a 
capacidade comunicativa, mostrando ao aluno que aprender língua é muito mais, é ultrapassar fronteiras, é entrar em 
contato com outro mundo, é vivenciar outra cultura, é fazer com que o aluno perceba que a diferença cultural existente 
influencia no processo comunicativo.
 Nesse sentido, o papel dos filmes para o ensino da língua espanhola é de grande valia, primeiramente porque 
aguça a curiosidade e chama a atenção dos alunos, contribui e desenvolve a aprendizagem, desperta interesse na 

 Dessa maneira, os elementos culturais, ou melhor, a variedade cultural da língua hispânica e seus povos, contri-
buem para que o aluno tenha informações e conhecimento da realidade, podendo assim, a falar sobre qualquer tema, 
enriquecendo sua argumentação, e ampliando sua compreensão de textos orais e escritos. Além disso, também é impor-
tante para que conheça a personalidade, o comportamento e a cultura de falantes de um lugar, de um país, desconstruin-
do o estereótipo que possuía acerca de um povo. Por isso, de acordo com LIMA (2006) há um trecho que relata isso: “Si 
lo pensamos y trabajamos así, estaremos dentro de los puntos clave de la enseñanza del español que son: aprender a 
conocer, a hacer, a vivir y a ser (…)”.
 Segundo Lima, todos esses aspectos acima mencionados estão presentes en el Marco Común Europeo de 
Referencia, documento elaborado para o ensino de línguas na Europa, que diz que diante de culturas e povos diferentes 
deve-se prezar “aprendizaje, enseñanza y evaluación.”Dessa maneira, a escola terá um papel decisivo e importante, não 
somente na formação de alunos, mas na formação de cidadãos “(...) que comprenden y respetan  el outro y su diversidad”.
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realização das tarefas, e é algo diferente do que é apresentado no ambiente formal da sala de aula. E principalmente, 
porque o filme consegue passar informações, fazendo com que essas mesmas sejam inconscientemente incorporadas, 
contextualizando valores e atitudes de uma sociedade, e apresentando a diversidade cultural. 
 O uso e conhecimento de uma língua estrangeira permitem o acesso a informações, outras culturas e povos. 
Dessa forma, o cinema hispânico deve ser visto pelo professor como um instrumento em que se pode entrar em contato 
com conteúdos linguísticos e socioculturais, mostrando o uso da língua em situações reais de comunicação pelos nativos. 
Por isso, a importância desse suporte midiático para o ensino da língua espanhola, devendo fazer parte da formação dos 
professores de língua estrangeira.

 Percebemos que o uso dos filmes é um valoroso e importante instrumento multimodal de aprendizagem de 
língua estrangeira, já que a aprendizagem é um processo de construção social, abordando alguns aspectos socioculturais 
da cultura hispânica, preocupando-se em apresentar outros valores, demonstrar a personalidade e a identidade de outro 
povo. Quando se fala em recurso multimodal, não se pode deixar de destacar que a relação entre o linguístico e o visual 
cada vez mais são fatores que se complementam, promovendo que os filmes usados ampliem o que é mostrado em sala 
de aula para situações reais, ou seja, promove não só aprender o conteúdo que é dado, mas também poder vivenciar, 
contextualizar o aprendizado da linguagem em situações reais.
 Assim, o aluno é estimulado a observar e a aprender de uma maneira diferente, prazerosa e divertida, desenvol-
vendo sua competência multicultural, em que tem a oportunidade de conhecer o uso apropriado da língua e suas variantes 
linguísticas em determinados contextos, a partir da relação entre conhecimento linguístico e sociocultural, em que permite 
o contato com outra cultura, contextualiza o processo comunicativo e estimula a reflexão, propiciando uma boa e adequa-
da comunicação. Então, nota-se que a possibilidade da análise fílmica propicia melhor desenvolvimento de ensino de 
língua e estabelece a interação entre os alunos.  
 De acordo com Rojas Gordillo (2003): “(…) el cine no es sólo películas, es un universo con diversos mundos que 
podemos aprovechar para la clase de español.” Assim, há muitas possibilidades de atividades que podem ser desenvolvi-
das em sala, tornando-se um instrumento útil e agradável, a partir da exploração e da criatividade de cada professor.
 Portanto, o suporte midiático, o cinema, usado em sala de aula pode e deve configurar-se como um recurso, a 
partir da exibição de filmes hispânicos, para se trabalhar tanto os conteúdos linguísticos como os socioculturais, com a 
vantagem de, como material artístico, resultar prazeroso ao aluno, promovendo o aperfeiçoamento das competências do 
aprendiz de língua espanhola.
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 Segundo a ABDA – Associação Brasileira do Déficit de Atenção, “O transtorno do déficit de atenção e hiperativi-
dade (TDAH) é uma condição muito comum que afeta cerca de 5% das crianças, e na maioria dos casos, os sintomas 
persistem na vida adulta” (2017). Ao longo do século passado o que hoje chamamos de Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade (TDAH), recebeu diversas nomenclaturas e estudos dos comportamentos. Na história do TDAH, o 
médico escocês Alexander Crichton (1763-1856) , é conhecido como o primeiro autor a descrever as características do 
transtorno. Segundo Rezende (2017), “ele descrevia a patologia como: Uma incapacidade de manter a atenção a 
qualquer evento com um grau necessário de constância, ou uma total suspensão da capacidade de atenção no cérebro”. 
Com o avanço da tecnologia, da medicina e dos estudos em cerca do TDAH pode se estabelecer um padrão para diagnos-
ticar possíveis casos, porém ainda existe uma grande dificuldade e pouco cuidado na observação dos sintomas e no 
fechamento do diagnóstico.

 O avanço da educação não pode ser ignorado, porém a garantia da qualidade não vem sendo aceitável aos 
padrões mundiais. Infelizmente, a ampliação das oportunidades tornou-se comum ser usada como argumento para justifi-
car a queda da qualidade escolar. E a família? – As famílias estão se perdendo cada dia mais, vivemos em uma sociedade 
capitalista, com padrões no qual é mais importante “ter” do que “ser”. As famílias estão distantes, os pais estão ocupados 
com suas profissões, seus bens materiais e suas próprias aceitações na sociedade em que desejam participar. Na culpa 
da ausência ou de não saber como lidar e determinar limites ao seu filho, transfere a responsabilidade do educar e cuidar 
e formar um cidadão para a escola. E essa, muitas vezes também perdida, transfere a culpa para o aluno.

O objetivo geral desta pesquisa é explorar aspectos mais profundos referente o Transtorno do Déficit de 
Atenção/Hiperatividade – TDAH, com base na pesquisa bibliográfica, com vistas de analisar qual o papel e a importância 
da escola e da família diante uma suspeita ou diagnóstico do distúrbio.

 Os objetivos específicos são definidos em:
• Colaborar para maior esclarecimento referente a etiologia, sintomas, predominâncias e variações, diagnóstico e 

tratamento do TDAH;
•  Evidenciar a importância do diagnóstico preciso, da escola e da família para o indivíduo no decorrer da vida;
• Identificar possíveis ações que escola e família podem realizar afim de favorecer o indivíduo.
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A CRIANÇA COM TDHA: O PAPEL DA
ESCOLA E DA FAMÍLIA 
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O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio estudado desde o século passado. Com 
o crescimento da população, com a evolução da medicina e da tecnologia e com os problemas de uma sociedade dita 
“moderna”, a procura nos consultórios vem crescendo de forma assustadora. Diante do quadro, se vê a necessidade do 
aprofundamento nos conceitos, sintomas, diagnósticos e tratamentos que envolve o transtorno, especialmente graças ao 
fato que, na maioria dos casos, o tratamento consiste em medicamentos, que muitas vezes, em virtude à falta de preparo 
e informação, é indicado para a criança diagnosticada erroneamente. Segundo pesquisa, um dos fatores que favorecem 
o diagnóstico precoce ou ao tratamento impróprio se dá pela estrutura familiar e pelo despreparo da educação. Pais e 
professores, em sua maioria, responsabilizam a criança pelo fracasso escolar, a falta de educação, de limites e outros 
como mecanismo de fuga para seus próprios fracassos e responsabilidades. Após o estudo bibliográfico viu-se a necessi-
dade de maior reflexão em relação ao TDAH, com o objetivo de informar e esclarecer a necessidade de construção de 
novas estratégias para o diagnóstico e o tratamento do TDAH, como a necessidade de comunicação entre profissionais 
da saúde, pais e escola.  

PALAVRAS-CHAVE:TDHA; Diagnóstico; Tratamento; Escola; Pais
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Para compreendermos e aprofundarmos nos distúrbios de aprendizagem é necessário entender como nosso 
cérebro funciona, sobretudo na área da atenção e aprendizagem, se tratando do nosso tema.

Como afirma Cosenza e Guerra (2011), “o cérebro é a porção mais importante do sistema nervoso e atua na 
interação do organismo com o meio externo, além de coordenar suas funções internas”.

O início do desenvolvimento acontece a partir do 16º dia de gestação, é extraordinário, complexo e contínuo. 
Possui uma estrutura, em média de cem bilhões de neurônios, com uma produção de 250.000 de neurônios por minuto, 
já quase todos presentes no nascimento.

O centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e solução de problemas é um dos 
últimos locais de maturação.

  Um estudo realizado pelo Instituto Americano de Saúde Mental (NIMH) e pela Universidade de Los 
Angeles, na Califórnia (UCLA)  afirma que, o centro cerebral responsável pelo mais sofisticado processo de raciocínio e 
solução de problemas é um dos últimos locais de maturação. Uma superprodução de neurônios nos primeiros dezoito 
meses de vida, em seguida um posterior declínio e descarte dos circuitos que não são utilizados. A segunda fase de 
superprodução e descarte acontece na puberdade.

Por meio desse processo de maturação, da reorganização e das sinapses que se dá o processo de aprendiza-
gem, conforme o pensamento de Piaget, citado no site A mente é Maravilhosa (2017) :

 Sabendo que o desenvolvendo e a superprodução dos neurônios inicia a partir do 16º dia após a 
fecundação, e que ao nascimento quase todos os neurônios estão prontos, justifica a preocupação e a importância do 
pré-natal, segundo Cosenzo e Guerra (2011), “existem várias etapas que devem ser cumpridas rigorosamente para que 
as conexões entre as células nervosas sejam feitas de forma correta. Muitos dos distúrbios de aprendizagem estão 
relacionados a uma falha ou má formação desse sistema tão complexo, como veremos no próximo capítulo em relação 
ao TDAH”.

O FUNCIONAMENTO DO NOSSO CÉREBRO 

O presente capítulo pretende abordar conceitos sobre o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperativida-
de), os tipos de TDAH, suas características, comorbidades, sintomas e tratamento.

Para a ABDA (Associação Brasileira do Déficit de Atenção), o TDHA é:

A ABDA define como falta de atenção, hiperatividade e impulsividade para o TDAH da seguinte maneira:

•Falta de atenção, para o caso da criança portadora de TDAH significa excesso de mobilidade na atenção, ou 
seja, hipermobilidade, que é quando o indivíduo não consegue manter, por algum tempo, sua atenção em um mesmo 
objeto, em um mesmo foco. É a atenção espontânea que predomina.

•Hiperatividade significa um aumento da atividade motora, deixando a mesma quase constantemente em 
movimento.

•As definições da palavra impulsividade – força que impele estímulo, abalo, ímpeto, impulsão – ajudam a 
compreender a maneira pela qual o indivíduo portador do TDAH reage diante do mundo. Pequenas coisas podem 
despertar-lhes grandes emoções e a força dessas emoções gera o combustível de suas ações.

Para Cosenza e Guerra (2011), “além do fator genético, alguns fatores ambientais parecem interferir do desen-
cadeamento das alterações, como: baixo peso ao nascimento, a exposição de álcool ou à nicotina durante a gestação 
ou a contaminação por substâncias tóxicas como o chumbo são fatores importantes”.

Nosso cérebro recebe a todo momento uma infinita quantidade de estímulos, e temos um gerenciamento central 
responsável por selecionar o que entra e o que deve ser barrado. Para Campbell, o que ocorre no caso de pessoas com 
TDAH é que

O QUE É TDAH?

Mediante da pesquisa espera-se concluir se o aumento dos índices relacionados ao TDAH está realmente relacio-
nado ao problema de saúde ou se está mais relacionado aos problemas atuais da família e a falta de preparo/profissionali-
zação das escolas.
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¹A página está disponível:  https://www.psicoedu.com.br/2016/11/historia-origem-do-tdah.html

²A página está disponível em: http://www.plenamente.com.br/artigo.php?FhIdArtigo=11

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 
neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente 
acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desa-
tenção, inquietude e impulsividade. 
(AUTOR DESCONHECIDO, 2018).

A quantidade de estímulos barrados é menor, ou seja, os pensamentos não são 
selecionados com o mesmo rigor, e o foco da atenção não se mantém. 
O TDAH é fundamentado em três coisas que levam ao quadro da doença: instabilida-
de na tensão, na impulsividade e na velocidade em que os pensamentos se proces-
sam e se manifestam na forma motora. (CAMPBELL, 2009, p.87).
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Como vimos anteriormente o TDAH possui diversas características que auxiliam na suspeita e no fechamento de 
um diagnóstico.

• Desatento: Quando os sintomas pendem para a desatenção, variando desde simples desatenção até grande 
alienação, os componentes da hiperatividade não aparecem e é mais comum nas meninas.

O paciente desatento pode ser detectado analisando-se as seguintes reações e características: 

1- Parece sempre, ou quase sempre, ausente.
2- Demora muito a encontrar uma resposta ou não chega a responder a uma pergunta.
3- Parece não entender bem uma questão e não faz nenhuma questão de esforçar-se para entende-la.
4- Pode dividir-se em duas tarefas que exigem atenção, por exemplo, escrever ao passo que escuta alguém 

falar-lhe e pode até justificar-se dizendo prestar atenção desta forma, mas, na realidade, não desenvolve satisfatoria-
mente nenhuma das atividades, ou seja, nem escreve coerentemente nem responde às questões que lhe fazem durante 
a conversa.

• Hiperativo-Impulsivo: Quando os sintomas se aliam à hiperatividade-impulsividade, aquele que não para.
1- Costuma dar respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas, correndo o risco de falar 

uma grande bobagem.
2- Tem dificuldades para aguardar sua vez.
3- Interrompe ou se mete em assuntos (conversas, brincadeiras etc.) de colegas.
4- Toma decisões sem raciocinar.
5- Frequentemente precipita-se em atitudes e palavras, desesperado para fazer tudo já.
6- Envolve-se em situações perigosas sem avaliar riscos e consequências.

• Combinado: Apresenta tanto a desatenção como a hiperatividade, apresenta características dos dois quadros 
acima.

Segundo Cosenza e Guerra (2011), “um sintoma frequente é a dificuldade de socialização, pois seus portadores 
não cooperam em atividades em grupo e seu comportamento é considerado difícil não só pelos adultos, mas pelas 
outras crianças, o que resulta na carência de amigos”. 

Diante desses sintomas e pelo fato do distúrbio não ter cura, muitos pais e educadores podem sentir-se desmoti-
vados a seguir adiante na perspectiva de uma atitude e aprendizagem desejada, mas é importante saber que por 
intermédio de um tratamento eficaz é possível equilibrar e ter um ganho na qualidade de vida, como veremos no 
capítulo seguinte.

TDAH – PREDOMINÂNCIAS, VARIAÇÕES E SINTOMAS

O diagnóstico de TDAH é complexo e exige bastante cuidado e experiência, já que há sintomas que podem 
imitar outros problemas e distúrbios.

Sabendo dessa complexidade, é preciso ir além da verificação dos sintomas, até alcançar uma análise extensa 
do caso.

Alguns critérios devem ser tomados para um diagnóstico de excelência. 
• Presença de sintomas em intensidade significativa, que cause danos a pessoa;
• Os sintomas devem aparecer durante a infância dentro das manifestações apropriadas em crianças.
• Os sintomas não são melhor explicados por algum outro transtorno ou problema com sintomas similares (como 

ansiedade, depressão, stress crônico, baixa escolaridade, transtorno afetivo bipolar, déficits cognitivos, entre outros).
O diagnóstico pode ser realizado por psicólogos, psiquiatras, neurologistas e pediatras. Não existe exames 

clínicos que identifiquem o transtorno, porém é aconselhável que o especialista solicite exames para o descarte de 
outros aspectos que possam estar ocasionando determinadas atitudes. Testes psicológicos específicos, como o 
SNAP-IV também são utilizados para auxiliar no diagnóstico, mas é de suma importância que o profissional tenha 
conhecimento específico no transtorno e experiência em atendimento, para que o mesmo tenha segurança e precisam 
na leitura e interpretação desse teste.

Para Coutinho (2009), “além do exame da criança, se faz necessário que sejam realizadas entrevistas com os 
pais e com os professores, pois as mesmas nem sempre conseguem fazer um relato preciso acerca do seu comporta-
mento”.

TDAH - DIAGNÓSTICO 

Segundo Oliver (2011, apud Sardberg, 2202), “pesquisas realizadas em genética molecular apontam que o TDAH 
está associado a disfunções dos neurotransmissores, em especial do sistema dopaminérgico e neurotransmissores”.

Um agravante para crianças e adultos diagnosticados com TDAH são as comorbidades  (ocorrência simultânea), 
segundo o Instituto Paulista de Déficit de Atenção, a comorbidade de mais de um transtorno acompanhando o TDAH é 
mais regra que exceção. É importante identificar as comorbidades, pois podem necessitar de tratamentos específicos e 
independentes do tratamento de TDAH. Especialistas alegam que os sintomas característicos do TDAH, como veremos a 
seguir, facilitariam a ocorrência de outros transtornos.

4 Comorbidade: presença de dois ou mais diagnósticos em um determinado paciente.
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Essas entrevistas se tornam fundamental para o diagnóstico, pois mediante dela o especialista pode verificar o 
comportamento do indivíduo em ambientes diferentes, afim de confirmar de os comportamentos são derivados dos 
sintomas característicos da síndrome ou se podem estar associados a problemas emocionais e de ajuste social, 
pensando em um dos requisitos para o diagnóstico, que é: os sintomas básicos devem apresentar-se de forma sistemá-
tica, contínua e prolongada.

O tratamento para TDAH é tão importante como seu diagnóstico, como se trata de um distúrbio tanto químico 
como emocional e de aprendizagem, se faz necessário um olhar e cuidado mais amplo, com o agrupamento médico, 
terapia, escola e família. O quanto mais cedo e preciso for o diagnóstico, menos traumas o distúrbio causará no sujeito. 

Algumas famílias resistem a aceitar o uso de medicamentos e terapia, ainda mais em crianças, porém, já se 
comprova a eficácia no tratamento quando medicamento é associado à terapia. Cosenza e Guerra (2011) nos informa 
em seu livro que, “as crianças com TDAH parecem prestar atenção aos estímulos que podem levar a uma gratificação 
imediata e não se prendem àqueles que apenas prometem uma gratificação tardia, o que explicaria boa parte dos 
sintomas”.

Também concordam em relação a combinação medicamento e terapia, quando dizem:

Mas, e a família e a escola, podem influenciar no desenvolvimento de um quadro de TDAH? Qual é contribuição 
ou prejuízos que elas podem atribuir? São essas questões que pretendemos responder no capítulo a seguir.

TDAH - TRATAMENTO

Outro aspecto importante e, a meu ver, fundamental, é esclarecer o papel da escola e da família diante o TDAH, 
tanto na relação com o diagnóstico, como com o tratamento. Em uma publicação realizada pelo site UOL , Cristiane 
Capuchinho fala a respeito da preocupação da área da saúde em relação ao exagero de diagnósticos e uso de medica-
mentos em TDAH afirmando “Os defensores da campanha contra a medicalização da educação entendem que o 
diagnóstico foi banalizado e problemas que são pedagógicos vão parar no âmbito da saúde”.

  Para a psicóloga Carla Biancha Angelucci, presidente do CRP (Conselho Regional de Psicologia) de 
São Paulo, a escola não consegue lidar com as diferenças entre as crianças e usa métodos pedagógicos que não 
atingem todos os alunos e afirma: "Se a criança não se interessar pela educação é muito possível que ela comece a 
apresentar hiperatividade, situações de conflito. Não temos que mexer na criança para que ela possa suportar com 
tranquilidade uma aula desinteressante”.

 Segundo reportagem publicada pelo Jornal Estadão , em dez anos, a importação e a produção de 
metilfenidato - mais conhecido como Ritalina,  cresceu 373% no País. A maior disponibilidade do medicamento no 
mercado nacional impulsionou um aumento de 775% no consumo da droga, usada no tratamento do transtorno de 
déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Os dados são de pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Esses dados são preocupantes e servem de alerta para um problema social e de saúde que estamos vivendo.
Na história da educação brasileira a primeira concepção sobre a construção do conhecimento se deu no qual o 

professor era o retentor do saber e o transmissor de conhecimento já, seu aluno, era responsável por internalizar o 
conhecimento exatamente como transmitido, mediante uma metodologia baseada em repetição, memorização e 
reprodução no momento julgado correto para cada etapa.

Com a contribuição de diversos estudos e pesquisas realizados pelos pensadores Jean Piaget, Vygotsky, Wallon 
e mais atualmente, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Telma Weisz, entre outros... uma nova concepção de aprendizagem foi 
construída. 

 A nova visão frente ao processo de aprendizagem foi um grande marco para a educação. Políticas 
públicas referentes a educação foram revistas e novos programas adotados, mas um fato é certo, se as instituições e/ou 
profissionais da educação não se abram ao novo conhecimento e não se atualizem, correm o risco de responsabilizar a 
criança pelo seu fracasso. Segundo Zabala (2010), “segundo essa concepção, ensinar envolve estabelecer uma série 
de relações que devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo 
objeto de aprendizagem”. 

Infelizmente os novos estudos e políticas não supriram a defasagem na educação, abrindo o leque de outros 
fatores que podem agravar o quadro já instalado, como os distúrbios de aprendizagem. 

 É necessário que os profissionais da educação aprofundem seus conhecimentos a respeito dos 
distúrbios de aprendizagem, não para fazer um diagnóstico, já que não é seu papel, mas para conseguir “realmente” 
verificar possíveis sintomas, afim de aconselhar aos pais a procurar por um especialista. Professores mais experientes, 
com mais informação, em contínua formação, conseguiram crescer juntamente com seu aluno, formando-o por comple-

TDAH - TRATAMENTO

A opção psicofarmacológica costuma melhorar não só os distúrbios comportamentais, 
mas também a autoestima e a interação social e familiar. A psicoterapia combinada 
com a medicação pode ser uma abordagem ainda mais efetiva na resolução dos 
problemas usualmente encontrados. 
(COSENZA, GUERRA, 2011, p. 137).
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A criança portadora de TDAH passa por muitas dificuldades em sua vida escolar e familiar, ainda se pode 
concluir que é fundamental o cuidado com o diagnóstico. Por seus sintomas estarem ligados a comportamento, atenção, 
desatenção, cognição e movimento é possível serem confundidos com problemas comportamentais e de limite. Graças 
essas características se torna imprescindível a colaboração da escola e da família, afim de evitar o retardo diagnóstico e 
consequentemente o tratamento. 

É na família que a criança tem seu primeiro contato com as regras sociais de comportamento. O aluno que 
chega à escola desprovido dessa primeira experiência, terá os conteúdos curriculares diluídos nas horas gastas para 
organizar sua conduta.

Segundo Cunha (2016), “também faz parte da formação integral do alunato os ensinamentos que regem a 
ordem disciplinar, mas é óbvio que eles devem começar na família”.

A escola também deve ver o lado da família e compreender seus anseios, contribuindo com orientação, encami-
nhamentos e afetividade.

A união da escola, família e profissionais da saúde é fundamental para o diagnóstico, tratamento e equilíbrio da 
criança com TDAH, assim como em crianças que não possuem nenhum transtorno.

TDAH - TRATAMENTO

to, seja ele portador ou não de algum distúrbio.
Nos casos de TDAH é fundamental o olhar atento do professor, pois as crianças podem apresentar sintomas 

desde o primeiro ano de vida, podendo esses sintomas desaparecem ou não com a maturação do sistema nervoso. 
Quanto mais cedo essa criança for encaminhada ao profissional da área, maior as chances de controle do distúrbio, o 
que, consequentemente melhora o desempenho escolar e social, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.

Em seu livro “Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade”, Cunha (2016) apresenta algumas orientações 
para o professor : 

 
• Propor atividades que façam sentido para o aluno;
• Estabelecer e organizar rotinas de trabalho;
• Privilegiar trabalhos curtos, realizando uma tarefa por vez;
• Oferecer sempre ao aluno o retorno positivo sobre seu desempenho, para mantê-lo focado na atividade 

escolar;
• Estimular a comunicação;
• Cooperar nas suas atividades;
• Trabalhar em consonância com a família;
• Permitir que o aluno faça sugestões;
• Estimular a organização do tempo e do material de trabalho;
• Utilizar tecnologias que despertem o interesse e mantenham o foco de atenção;
• Evitar tarefas monótonas e repetitivas;
• Evitar tarefas extremamente longas como, por exemplo, pedir ao educando que copie da lousa um texto 

demasiadamente extenso;
• Utilizar a afetividade e o interesse do aluno na construção do currículo;
• Compartilhar tarefas e estimular trabalhos em grupo.
Sabemos que não é uma lista de orientações que vai garantir o desenvolvimento do indivíduo, são vários os 

fatores (social, emocional e cógnito), mas já é um caminho para quem pretende ajudar na trajetória. A escola tem um 
papel fundamental para o sucesso da criança com TDAH, mas sem a união da instituição com a família, quase nada 
será possível ser feito.

Alguns pais vêm recebendo o diagnóstico de TDAH como um alívio para suas culpas.
Infelizmente alguns pais vem se aproveitando de diagnósticos equivocados para usar de desculpas para as 

reclamações relativas a comportamento e, alunos, que se aproveitam da situação de “doentes” para exigir facilidades e 
o não cumprimento de suas obrigações em sala de aula.

É necessário informar as famílias a importância do diagnóstico seguro e a participação deles no processo de 
estabilização na criança com TDAH. 

Por outro lado, precisamos levar em consideração o desgaste dessa família, que em alguns casos são até 
dizimadas. A criança e o adulto diagnosticado com TDAH carrega consigo uma baixa autoestima e comportamentos e 
emoções diferenciadas. Mesmo com uso de medicamentos necessitam de uma atenção e colaboração dos seus pares, 
por isso se torna tão importante que a família procure se informar o mais possível para conseguir reconhecer o que faz 
ou não parte do quadro do portador de TDAH, somente com diagnóstico preciso, tratamento seguro e informação de 
todos os envolvidos será possível alcançar o equilíbrio. 
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Matéria completa disponível em: https://educacao.uol.com.br/noticias/2012/12/11/especialistas-veem-exagero-em-
diagnosticos-do-tdah-e-reclamam-de-medicacao-excessiva-em-criancas.htm.
Reportagem completa disponível em: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-registra-aumento-de-775-no-
consumo-de-ritalina-em-dez-anos,1541952.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA:
PAPÉIS E DESAFIOS

RESUMO

Maria José Oliveira Dos Santos Alves, Graduada em Pedagogia pele Universidade Bandeirantes ( 2004 ),Professora de 
Educação Infantil na EMEI Vila Calu I

A gestão democrática na condução dos processos democráticos na escola, ancorando-se teoricamente o artigo 
analisa através de revisão bibliográfica sobre esse tema. Tem-se, pela pesquisa, que se para os integrantes da escola, os 
organismos a serem apropriados mais autonomamente, são ainda pouco significativos, já que não se reconhecem como 
participantes ativos no destino das instituições de ensino. No entanto, no momento de idas e vindas na consolidação da 
gestão democrática, surgem entendimentos que insistem na ideia de que constante contra os desvios numa atuação de 
natureza mais democrática.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Democrática, Escola, Participação, Autonomia

INTRODUÇÃO

O debate sobre o princípio da gestão democrática na educação se instalou, de forma mais efetiva, com base na  
promulgação da Constituição Federal de 1988 e da consequente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

      Desde então, a questão da gestão democrática da escola tornou-se objeto de estudo e discussão nos 
ambientes acadêmicos, na mídia e em eventos, sendo apropriado muito mais por profissionais de outras áreas do que 
educacional.

Busca-se debater e propor novos modos de gestão como condição para atingir a efetiva qualidade da educação, 
notadamente a educação básica pública, visando romper com o paradigma tradicional da administração escolar e 
instalar novas estratégias que contemplem a participação de todos os atores da escola e da comunidade escolar no 
trabalho pedagógico da escola.     

Entretanto, o que se tem observado na experiência docente, no cotidiano da escola, é que os pais e os alunos 
não participam dessa discussão e, muitas vezes, os professores ficam alijados de um processo do qual são persona-
gens principais, neste artigo o conceito de gestão democrática, que permeia as reflexões, parte de Veiga (2007, p.18), o 
qual afirma que para que ação administrativa democrática aconteça é necessária a ampla participação dos representan-
tes dos diferentes segmentos da escola nas decisões e nações administrativas e pedagógicas ali envolvidas, ou seja, os 
alunos e pais devem estar envolvidos no processo de gestão da escola para que haja a gestão democrática. 

Nesse sentido, utiliza-se o conceito de participação de Diaz Bordenave (2010), segundo o qual há forças 
atuantes na dinâmica do processo participativo e, apesar da participação ser uma necessidade básica, o homem não 
nasce sabendo participar: 

     A participação é uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoar. Isto é as diversas forças e operações que 
constituem a dinâmica da participação devem ser compreendidas e dominadas pelas pessoas (Bordenave, 2010, p.47).

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo analisar, por meio da pesquisa documental, os princípios de 
uma gestão democrática, a partir dos documentos oficias como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Projeto político-pedagógico da escola, a fim 
de compreender o limite do sentido de democracia no

A escolha do tema e as análises efetuadas se respaldam nos documentos oficiais que subsidiaram este estudo.

INTRODUÇÃO
A gestão democrática na educação pode ser interpretada a partir da chegada dos portugueses na colônia e a 

forma como aconteceu o início da educação no Brasil, em que os primeiros habitantes desta terra que viria, mais tarde, 
a se chamar Brasil, tiveram seus costumes e valores abafados e , porque não dizer, negados de forma arbitrária. 
Num sucinto retorno á história da educação brasileira, é possível observar que o aspecto democrático nas políticas 
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educacionais nunca existiu.
Os portugueses desembarcam no Brasil em 1500 e perceberam que, nas tribos indígenas, os responsáveis em 

transmitir os ensinamentos da sua cultura era a própria família e o índio mais velho da tribo, conhecido como cacique. 
Os jesuítas vieram em seguida, 1549, com o intuito de pregar a religião católica e alfabetizar os índios com essa 

doutrina. 
Sem respeitar os seus costumes e sua cultura, o ensino era realizado nas ocas, consideradas as primeiras 

escolas do Brasil (Romanelli,1987).
Em 1759, Marques de Pombal, que governava Portugal nessa época, expulsou os Jesuítas do Brasil e, pela 

primeira vez, a educação na colônia passou a ser de responsabilidade do Estado. 
Desde então, a educação no Brasil sempre esteve dividida entre que tinha mais recursos econômicos e os que 

nada tinham. Independentemente da categorização pública ou privada.
Proclamada a Independência do Brasil, em 1822, a educação ocupou um ligar importante, de fato que se 

consolidou com a primeira Constituição, outorgada em 1824, tornando a instrução primária gratuita para todo cidadão 
perante a lei.

Com a Proclamação da República, em 1889, mais uma vez tornou-se necessário reavaliar a educação no país, 
sendo um período marcado por diversas reformas na educação. 

Na estrutura educacional brasileira, até 1930, não existia uma política nacional de educação que prescrevesse 
diretrizes gerais e a elas subordinassem os sistemas de ensino. 

 Uma das primeiras medidas do governo provisório, instalado com a Revolução de 1930, foi a criação do 
Ministério da Educação e Saúde Pública, conferindo a União o poder para exercer sua tutela sobre os vários domínios 
do ensino no país. 

A realidade naquele momento exigia mão de obra especializada para as indústrias e era necessário investir na 
educação (Shiroma, 2000).

Em 1937 é outorgada uma nova Constituição, enfatizando o ensino profissionalizante no artigo 129:

O ano de 1964 foi marcado pelo golpe militar e no início da década de 1970 foi instituída a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, lei nº 5.692. 

Com o fim do regime militar aprovou-se uma nova Constituição, que cita a gestão democrática na escola no 
artigo 206: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: VI gestão democrática do ensino público, na 
forma da lei.

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, os sistemas de ensino passaram a se organizar de 
modo compartilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em regime de colaboração. 

Em 1996, com a emenda constitucional nº14, foi implantado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef. 

O Fundef foi, na sequência, regulamentado pela lei nº9. 424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo decreto 
nº 2. 264, de junho de 1997, sendo implantado nacionalmente em 1º de janeiro de 1998, quando passou a vigorar a 
nova sistemática de redistribuição dos recursos destinados ao ensino fundamental.

O processo de municipalização é evidenciado como o veículo de mudança de uma educação de fracasso e de 
exclusão para uma educação de qualidade, diante da perspectiva de mais participação e controle dos atores da 
educação, ou seja, uma gestão mais democrática, No art.206, inciso VI Constituição Federal, estabelece-se, prescritiva-
mente, o caráter democrático permeia a intenção do Estado ao oficializar que:

41

A infância e a juventude, a que faltarem os recursos necessários á educação em 
instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, 
pela fundação de instituições púbicas de ensino em todos os seus graus, a possibili-
dade de receber uma educação adequada ás suas faculdades, aptidões e tendências 
vocacionais. O ensino pré-vocacional profissional destinado ás classes menos favore-
cidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execu-
ção a esse dever, fundado institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciati-
va dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profis-
sionais.

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I- igualdade de condi-
ções para o acesso e permanência na escola; II- liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino. IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; V – valoriza-
ção dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos 
das redes públicas; VI- gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII – 
garantia de padrão de qualidade. VIII – piso salarial profissional nacional para os 
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      Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, art. 14 o caráter democrático é reforçado por meio da 
gestão democrática:
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        O princípio da gestão democrática encontra-se reforçado também no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que assegura, como direito dos pais, a participação na definição das propostas 
pedagógicas da escola de seus filhos, terem conhecimento do processo pedagógico, acompanhamento de seu desen-
volvimento escolar e dos resultados da avaliação, assim como, garante a liberdade de expressão á criança e ao 
adolescente.

       Conforme Cária (2006), embora a gestão democrática não tenha ainda se efetivada de fato, legalmente ela 
já é uma realidade, faltando apenas ser implantada na prática e no cotidiano da escola. 

        Para isso, o processo de gestão da escola já prevê a participação coletiva em diversos procedimentos 
formais e regulamentares da escola, como: a elaboração do projeto político pedagógico, os conselhos e colegiados ou 
equivalentes, que são processos democráticos, pois é uma ligação da escola com a comunidade e possibilita uma 
ruptura da gestão verticalizada e autoritária do diretor. 

        O regimento escolar expressa o projeto educativo da escola por isso deve ser construído coletivamente 
com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, permitindo que a escola expresse sua identidade 
sem perder de vista à legislação e as diretrizes e políticas educacionais nacionais e estaduais. Vale ressaltar que, na 
forma da lei, a gestão democrática está limitada ao ensino público, o que conforme Cária (2006) merece questionamen-
tos, uma vez que o princípio democrático é assegurado a todos os cidadãos brasileiros e não apenas aqueles que se 
formam no ensino público.

    O apelo sistemático á adoção de medidas descentralizadores e mais democráticas no campo educacional se 
intensificou a partir da década de 1990, mais especificamente após a Conferência Mundial de Educação para todos em 
Jontiem. Tailândia, que foi financiada pela UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial.  

    Desse evento participaram representantes de 155 governos que subscreveram a declaração ali aprovada, 
comprometendo-se a assegurar uma educação básica de qualidade ás crianças, jovens e adultos. 

    A partir das prerrogativas dessa conferência, a educação passou a ocupar espaço nas discussões e agenda 
dos governos, em nível global, o que deu origem a novas conferências e a diversos documentos oficiais contemplando 
metas para atingir a educação de qualidade. 

    Entre as diversas prerrogativas encontra-se o princípio democrático da gestão escolar.
      Os anos 1990 foram também palco de uma ampla reforma do estado nacional, orientada por idéias neolibe-

ralistas e, nessa esteira, vem ocorrendo uma profunda reforma na área educacional para adequar a estrutura educacio-
nal brasileira a um processo de reconfiguração do papel do Estado brasileiro. 

       A reforma trouxe uma reformulação no campo educacional: de uma administração burocrática mais centrada 
numa concepção autoritária para uma administração gerencial. 

      Seu foco se apresenta articulando aos princípios democráticos, mas, ao mesmo tempo, com características 
de gestão empresarial, baseada na política de responsabilidade e na gestão por resultados. 

      Nesse novo modelo de gestão incentivam-se práticas que priorizem, pela via democrática, a efetiva participa-
ção política, social, econômica e cultural da comunidade escolar, sendo a municipalização uma das políticas adotadas 
pelo Estado como forma de transferir a gestão da educação e seus recursos ás comunidades. 

      Com a ampliação da municipalização do ensino em todo país, a partir de uma retórica que visa a melhorar a 
qualidade da educação básica, a responsabilidade da educação pública vem sendo transferida aos municípios e, em 
troca, eles poderão reaver recursos retidos para a manutenção dessa educação.

       De acordo com Trojan (2009), a reforma do Estado e a redução dos gastos públicos causaram impactos na 
gestão do sistema na maioria dos países latino-americanos, destacando-se a municipalização da educação obrigatória, 
mudanças no modelo de gestão e a instituição de sistemas nacionais de avaliação. 

       Entre os principais objetivos proclamados pelas reformas, em nível internacional, consta a melhoria da 
eficácia da atividade administrativa, a melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos o aumento da produtivi-
dade na administração do Estado e, especialmente, a redução dos gastos públicos, cujos principais instrumentos 
utilizados foram à privatização e a descentralização (Souza, 2011), ou seja, podem ser identificados quatro grandes 
objetivos centrais nas orientações internacionais que balizam as reformas do Estado: a) melhoria da eficácia da ativida-
de administrativa educacional; b) melhoria da qualidade na prestação dos serviços público da educação; c) diminuição 
das despesas públicas; d) aumento da produtividade da administração do Estado.

     No caso do Brasil, os reflexos dessas orientações em nível da educação podem ser observados no Plano 
diretor de reforma do aparelho do estado, que tem como um dos princípios fundamentais a mudança no modelo de 
gestão do Estado e, por conseqüência, nas políticas públicas, como gestão da educação.    

   Um dos princípios orientadores do plano é o de que o Estado só deve executar diretamente as tarefas que são 
exclusivas de Estado, ou que apliquem os recursos do Estado, no conjunto, as estratégias apontadas poe esse plano 
são a privatização, a publicização e a terceirização.

      É neste contexto que se insere o discurso da gestão democrática da educação no Brasil, um espaço tenso e 
contraditório em que democracia ainda um processo de consolidação.

Art.14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios. I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do 
Projeto pedagógico da escola: II. Participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes.
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Conforme Bastos (2016), o primeiro movimenta de participação na gestão da escola pública foi dos estudantes 
secundaristas no antigo Distrito Federal, durante a gestão de Anísio Teixeira, como secretário da educação (1931-1935), 
o primeiro a relacionar democracia com administração na educação.

Colares (2016) também afirmam que, a partir do final dos anos 1980, começaram a surgir idéias de que era 
necessária a participação da comunidade nas discussões dos problemas educacionais e de outras questões que 
estavam relacionadas ao interesse da comunidade, oportunizando a democracia na escola. 

Os movimentos reivindicatórios dos professores favorecem a discussão sobre o modelo burocrático e hierárqui-
co de organização da educação e da escola, propondo a sua superação e a democratização.

Com a globalização e as novas necessidades do mundo, a gestão participativa passou a ser uma das premissas 
para uma participação popular no sentido de construir uma identidade e autonomia da escola. 

Conforme Paro (1986), a gestão participativa é construída pelas forças políticas, viabilizando o bem comum no 
contexto social na qual a escola está inserida, pois a escola e a comunidade estão dialeticamente constituídas.

Repensar a teoria e a prática no sentido de adequar alguns controles formais e incentivar a gestão participativa 
na educação constitui-se instrumentos de construção de uma nova cidadania:

Enfatizar que gestão participativa é um processo com resultados em longo prazo, pois é necessária a ruptura de 
velhos hábitos de uma gestão centralizada no diretor para uma gestão que valoriza a participação de todos que fazem 
parte da escola e toda a comunidade na qual a escola está inserida.

Nesse mesmo sentido. Hora (2015) defende que a escola tem de realizar um trabalho com pais, funcionários e 
alunos para que todos possam compreender que a instituição é um espaço de referencia da comunidade sendo aberta a 
reuniões e sugestões com os mesmo. 

Para o planejamento elaborado com a participação de todos é o principal instrumento para desenvolver a gestão 
participativa o principal instrumento da administração participativa é o planejamento participativo, que pressupõe uma 
deliberada construção do futuro do qual os diferentes segmentos de uma instituição, cada um com sua ótica, seus 
valores e seus anseios, que com poder de decisão, estabelecerão uma política, que deve estar em permanente debate, 
reflexão, problematização, estudo, aplicação, avaliação e reformulação em função das próprias mudanças sociais e 
institucionais.

O gestor é o responsável em implementar a democracia na escola pública, ele deve proporcionar a todos os 
membros envolvidos um ambiente escolar agradável, com a interação de todos na busca de realização de um trabalho 
pedagógico coletivo, construindo ema identidade próprio para a escola com resultados satisfatórios e eficazes em todos 
os segmentos.

Segundo Luck (2015.p.37),

Diante do exposto, entende-se que a gestão participativa ainda é um conceito desconhecido para muitos 
diretores que desejam continuar seguindo uma linha autoritária, como o único dono do saber e das decisões tomadas 
na escola. 

Esta prática não tem mais lugar na sociedade atual, pois, independente da vontade dos gestores, a escola está 
articulada com a sociedade, segundo os princípios constitucionais democráticos, e não se admite mais uma gestão 
verticalizada daqueles que são parte constitutiva do processo pedagógico. 

Sem a participação do aluno e suas famílias e dos professores não há educação e, muito menos de qualidade.
Dado divulgado nas médias tem mostrado que as escolas que têm o nível de aprendizagem mais lato são 

aquelas onde ocorre a gestão democrática com a participação de todos os funcionários e da comunidade, na qual se 
encontram inseridas.

O problema sempre vai existir afinal a educação trata de relações entre pessoas, com experiências, interesses e 
expectativas diferentes. 

Porém, quando o trabalho educativo é realizado com responsabilidade, diálogo e comprometimento, com todos 
assumindo responsabilidade, o trabalho coletivo torna-se mais produtivo e os problemas podem ser solucionados no 
coletivo.

Tendo em conta que a participação democrática não se dá espontaneamente, sendo 
antes um processo histórico em construção coletiva coloca-se a necessidade de se 
preverem mecanismos institucionais que não apenas viabilizem, mas também incenti-
vem práticas participativas dentro da escola pública. (Paro, 1986, p.46)

O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a idéia de participação, 
isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu 
encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto, isso porque o êxito de uma organi-
zação depende da ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho 
associado, mediante reciprocidade que cria um todo orientado por uma vontade coleti-
va. 
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De acordo com Martins (2014. P.165), administração é o processo racional de organização, comando e controle. 
O administrador que estabelece as regras do jogo, e não os membros da unidade, cabendo a estes apenas 

implementá-las. 
O sentido de gestão democrática caracteriza-se pelo reconhecimento da importância da participação consciente 

e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a orientação e manejo de seu trabalho. 
Está associada ao fortalecimento da idéia de democratização do processo pedagógico, entendida como partici-

pação de todos nas decisões e em sua efetivação.
Como argumenta o referido autor, na administração tradicional tem-se um líder na qual a ação é mais individual 

e centralizado. 
Já o conceito de gestão traz a idéia de uma organização onde cada um é parte do processo de administração e 

do sistema com um todo.
Assim, espera-se que num processo de gestão ocorra um desenvolvimento e aperfeiçoamento de ação coletiva 

e de espírito de equipe, ou seja existe uma intenção democrática e espera-se a participação de todos os envolvidos no 
processo pedagógico.

Nesse sentido, segundo Martins (2014), o diretor tem como papel fundamental liderar o desenvolvimento do 
processo de superação do sentido administrativo para o de gestão e, para isso, é necessário que esteja consciente 
desse papel, bem, como, estar disposto a atuar em plenitude para conseguir a adesão de todos os demais elementos 
da escola a uma gestão democrática e participativa.

Importância do comprometimento do gestor na gestão democrática é destacada também por Paro (1986, p.160), 
que compara o sentido dos dois termos administração e gestão.

A administração escolar inspira na cooperação recíproca entre os homens deve ter como meta a constituição, na 
escola, de um novo trabalhador coletivo que, sem os constrangimentos da gerência capitalista e da parcelarização 
desumana do trabalho cooperativo de todos os envolvidos no processo escolar, guiados por uma vontade coletiva, em 
direção ao alcance dos objetivos verdadeiramente educacionais da escola.

Pelo exposto, a administração escolar implica uma forma de trabalho verticalizada e hierarquizada. 
Nesse modelo a maior parte dos funcionários da escola não tem nenhuma relação com o poder de decisão e 

sugestões, a comunidade, na maioria das vezes, não participa, o diretor tem sua função específica, sendo o responsá-
vel  por tudo na escola.

Na gestão escolar a forma de organização é diferente, pois diretores, professores, funcionários no geral, pais e 
alunos tem a participação considerada fundamental na tomada de decisões, sempre com responsabilidade e respeito 
por todos. 

Entretanto, não basta mudar as palavras ou termos, pois a perspectiva da gestão traz inúmeros elementos 
relacionados a uma perspectiva gerencial do campo empresarial, muito criticada por diversos pesquisadores, devido á 
idéia do gerenciamento da educação como serviço e como mercadoria. 

Portanto, a gestão democrática como política pública apresenta a sua complexidade e não é um processo tão 
simples como muitas vezes tem sido difundido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ficou evidenciado que a gestão democrática educacional, não pode ser apenas uma proposta da administração, 
mas deve atingir toda escola e a comunidade, até chegar a sala de aula. 

É  importante que pais, professores, conselhos, funcionários participem de toda a proposta pedagógica da 
escola para que ela seja, dentro do possível, democrática e participativa,

O fator participação foi tomado como o principal meio de assegurar a gestão democrática da escola, pois 
possibilita o conhecimento dos objetivos e metas da escola, o conhecimento da estrutura e da organização da dinâmica 
escolar, assim como das relações que se estabelecessem dentro da escola e com seu entorno.

É neste ambiente que se destaca a figura do gestor, como líder e responsável pela construção e condução do 
trabalho pedagógico da escola de forma democrática e responsável.

Não é uma missão fácil para o gestor, pois ele é o responsável em conduzir o processo democrático e realizar 
uma ruptura com a visão autoritária e conservadora histórica na educação brasileira, como foi relatado ao longo deste 
texto. 

Os órgãos governamentais instituem propostas e regras por meio de documentos formais, mas ao gestor cabe 
conhecer a legislação e saber usufruir dos princípios legais para tornar a gestão da escola, na prática, mais democráti-
ca.

A gestão democrática é um processo complexo, mas possível, e não passa apenas pela eleição de diretores, 
mas principalmente pela elaboração do projeto pedagógico, que é o grande articulador do processo democrático da 
escola, quando o gestor mobiliza a comunidade escolar para que se comprometa e participe dos processos decisórios e 
pedagógicos da escola.

REVISTA EXATTO EDUCACIONAL | V.1 | N.1 |  AGOSTO 2019



ARAUJO, Maria Cristina Munhoz. Gestão escolar. Curitiba: 2009.
BASTOS, João Batista. Gestão democrática. Rio de Janeiro.2003.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
CÁRIA, Neide Pena O gestor escolar e a função educativa. Puc 2012
COLARES, Anselmo Alencar, A construção da democracia participativa: História e gestão democrática educacio-

nal Campinas: Autores Associados.
HORA, Dinar Leal, Gestão democrática na escola. São Paulo: Papirus, 2015.
MARTINS, José Padro. Administração escolar. São Paulo: Atlas 2014.
PARO, Vitor Henrique. Administração escolar. SÃO Paulo: Cortez, 1986
ROMANELLI,Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil. Petrópolis> Vozes, 1987.
SHIROMA, Eneida Oto,Politic Educacional. Rio de Janeiro DP&A,2000.
SOUZA, Antonio Lisboa Leitão de. Estado e Educação pública: tendências administrativas. Belo Horizonte: 

Autêntica.2011.
TROJAN, Rose Meri. Políticas educacionais na América Latina Petrópolis: Vozes 2013.
VEIGA, Ilma Passos. Projeto político pedagógico da escola São Paulo: Papirus 2007.

REFERÊNCIAS

45REVISTA EXATTO EDUCACIONAL | V.1 | N.1 |  AGOSTO 2019


