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EDITORIAL 

 
O Estoicismo e a Pandemia de COVID 

Uma Reflexão 
 

Estoicismo é uma escola e doutrina filosófica surgida na Grécia Antiga, que preza a fidelidade 
ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado somente pela própria 
pessoa. Despreza todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos. 
Sob o olhar da filosofia estoica tendo como seus grandes representantes Epiteto, Sêneca até 
mesmo Marco Aurélio mostra que a filosofia refletindo a vida no cotidiano, em muito nos 
ajudou no período pandêmico; visto que redes sociais e mídias em geral, durante todo período 
exerceram suas manobras, muitas dessas enganosas, aflorando ainda mais nossos medos e 
inseguranças. 
Seguindo todas as determinações de prevenção, o isolamento social necessário inicialmente, 
o que é também uma visão estoica totalmente razoável e factível. O descumprimento dela em 
associação com nossa total ignorância diante dos acontecimentos, nos levaria a problemas 
psicológicos sérios, ou até mesmo ao óbito. 
          Com o advento da globalização, seguido a um processo economicamente expansivo, 
cultural e político mundialmente, de modo gradativo, sem uma percepção clara, fomos a cada 
dia levados ao individualismo/isolamento, acarretando dentro do contexto, uma efetiva 
diminuição de um todo, ou seja, de uma vida em comum ou coletiva, o que remete a nossa 
vida profissional, social, familiar (e aqui como será observado através dos artigos divulgados), 
como profissionais acadêmicos, superando momentos críticos vividos, e abrindo muitos  
desafios, com a utilização de novos métodos  de prevenção,  superando as dificuldades, 
refletindo  o lado humanístico, visões gerais e pautando-se  desta reflexiva ‘sabedoria estoica’, 
oferecendo contribuições efetivas a uma “saúde global”.  Aqui, quando se atribui uma “saúde 
global” levanta-se os questionamentos:  
Em que a Covide-19 e todo processo pandêmico deixará como lição para todos nós, no 
sentido humanitário e humanizador? 
Qual o papel que exerce a felicidade, num sentido amplo humanitário?  
Qual a postura assumida afinal:  passiva, cômoda ou de enfrentamento diante dos desafios e 
obstáculos à frente de desigualdades e crise mundial sanitária? “Quem fizer da filosofia uma 
terapêutica tornar-se-á forte de espírito, cheio de autoconfiança, atingirá uma altura 
inigualável e tanto maior quanto mais dela nos aproximamos” (SÊNECA, Cartas 111, 2,3). 

Enfim, tendo-se proposto estas possíveis reflexões filosóficas pontuais e diante de tudo aqui 
que será o exposto por todos colaboradores nesta revista, certamente chegaremos a 
conclusão de que desafios e obstáculos serão um trampolim inicial para um encontro da busca 
pela felicidade absoluta, esta que diariamente por estarmos vivos e com saúde, através da 
revolução ‘individualmente’ humana, levaremos a ‘recuperação mundial’. 
Boa leitura! 
 

 

 

Cláudio Roberto Gomes 

Editor Chefe. 
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A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA ORGANIZAÇÃO E SUA ATUAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PROFISSIONAL DO FUTURO 

 

Sousa Jesus, Amanda de Mello e1 , Oliveira, Flavia2 

 

RESUMO  

O mercado de trabalho está sofrendo mudanças cada vez mais rápidas e 

constantes com a evolução da tecnologia. Espera-se que os profissionais estejam 

cada vez mais capacitados para enfrentar a quarta revolução Industrial. Exige-se das 

pessoas maior desenvoltura para lidar com pressões, mudanças e questões ligadas a 

relacionamento interpessoal e equilíbrio emocional. Este estudo buscar analisar a 

influência do desenvolvimento emocional nos resultados profissionais dos indivíduos 

a partir do que as organizações esperam deles e então, propor ferramentas e métodos 

para a capacitação do capital intelectual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Emocional. Talento Profissional. Capital 

intelectual. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade observa-se o grande interesse pelo desenvolvimento emocional e 

o quanto, cada vez mais, esse é um tema que vem crescendo e despertando a 

atenção de empresas e profissionais, devido as mudanças do mercado. 

Com o avanço da tecnologia e as mudanças recorrentes, tem-se por parte das 

empresas, um aumento de especificações por profissionais capacitados e que 

consigam lidar com as adversidades e exigências dessa nova realidade 

organizacional. Há vários estudos sobre as qualidades necessárias para o talento 

profissional do futuro atingir sucesso profissional, a maioria deles destaca as 

competências comportamentais, ligadas ao desenvolvimento emocional.  

                                                   
1 Amanda de Mello e Sousa Jesus é discente da Faculdade INESP, pós-graduanda do MBA Coaching de Equipes 

e Liderança Estratégica, amanda.msousa@outlook.com 
2 Flávia de Oliveira é docente e orientadora da Faculdade INESP 
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Segundo o relatório produzido esse ano pelo Fórum Econômico Mundial e 

divulgado pela revista Exame, até 2020 as habilidades da maioria das áreas 

profissionais devem mudar, o levantamento estima cerca de 35% delas. O relatório 

ainda aponta as 10 competências essenciais para o mercado de trabalho até 2020, 

são elas: Resolução de Problemas Complexos, Pensamento Crítico, Criatividade, 

Gestão de Pessoas, Coordenação, Inteligência Emocional, Capacidade de 

Julgamento e Tomada de Decisões, Orientação para Servir, Negociação e 

Flexibilidade Cognitiva. O contexto do relatório se dá no surgimento da Quarta 

Revolução Industrial, com o avanço da robótica, inteligência artificial, etc. A partir disso 

o foco principal está no aspecto que diferencia os profissionais das máquinas, fazendo 

se necessário as habilidades voltadas para o comportamento e gestão das emoções. 

Segundo Goleman (2011) “A Harvard Business Review saudou a inteligência 

emocional como uma ideia inovadora, capaz de destruir paradigmas, uma das ideias 

empresariais mais influentes da década” 

O objetivo desse artigo é analisar a importância da Inteligência emocional no 

desenvolvimento dos talentos profissionais do futuro, além de analisar sua evolução 

através dos anos, a partir dos problemas relacionados ao clima organizacional e 

relacionamento organizacional, discutir a importância do aspecto emocional na 

construção do capital intelectual da organização e como a mesma oferece incentivos 

para sua evolução.  

Para melhor compreender como a inteligência emocional vem sendo abordada 

no contexto do desenvolvimento profissional foi realizada uma pesquisa de campo 

com especialistas na área de Desenvolvimento Humano e Coaching. E com os 

resultados sugeriu-se uma possível estratégia de implementação do processo de 

desenvolvimento socioemocional de equipes de trabalho, nas organizações. 

 

METODOLOGIA 

 

Neste estudo foi utilizado pesquisas bibliográficas secundárias realizadas 

através da leitura de obras de autores variados e artigos científicos sobre o tema 
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proposto, além da análise de pesquisa primária de uma entrevista com três 

profissionais especialistas da área de Coaching e desenvolvimento pessoal. 

Para tanto, foi elaborado um questionário com 5 (cinco) questões, sendo 3 (três) 

delas abertas e 2 (duas) fechadas com o objetivo de analisar as características 

essenciais dos talentos e com o desenvolvimento do coeficiente emocional impacta 

as perspectivas de mercado.   

  

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

A inteligência Emocional é um conceito da Psicologia que se refere a capacidade 

em lidar com nossas próprias emoções e com as emoções de outra pessoa de forma 

racional e consciente podendo prever nossas reações e atitudes frente a 

determinados obstáculos. 

 “Inteligência Emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios 

sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro 

de nós e nos nossos relacionamentos." (Goleman, 2001) 

"Inteligência Emocional é a capacidade de perceber e exprimir a emoção, 

assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela, e saber regulá-la em 

si próprio e nos outros." (Salovey & Mayer, 2000, APUD: SILVA, 2016). 

Considerada a capacidade que determina o sucesso ou não de um indivíduo no 

mercado de trabalho, é extremamente importante para a atuação de um líder. 

Os conceitos da inteligência Emocional são discutidos e difundidos por vários 

autores: Robert L. Thorndike (1920), Howard Gardner (1983), Peter Salovey (1990), 

Daniel Goleman (1995), porém o precursor mais antigo a esboçar algo entorno foi 

Charles Darwin. 

Existem vários estudos da neurociência e pesquisas de campo que comprovam 

as áreas especificas do cérebro que são responsáveis pelo gerenciamento das 

emoções, a capacidade de interpretação das reações dos outros indivíduos e do 

ambiente, além das reações consideradas instintivas, herdadas de gerações 

passadas com o homem primitivo. 
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Costumava-se acreditar que as emoções eram separadas do cognitivo, mas 
pesquisas recentes mostraram que as emoções estão entrelaçadas com a 
percepção, a atenção, e interagem com a aprendizagem e a memória. A 
amígdala é uma estrutura em forma de amêndoa aninhada a base do cérebro, 
é um dos maiores centros de integração entre a cognição e a emoção. A 
amígdala é parte do sistema límbico, que juntamente com hipocampo está 
envolvido no processo de memórias e na tomada de decisões, bem como 
regula as reações emocionais. (Allen, 2017) 

 

Estes estudos comprovam que essas áreas se diferem da inteligência cognitiva 

(matemática, português, lógica, fala, etc.), que anteriormente era considerada a única 

e mais importante. Contudo com o passar do tempo e a evolução da tecnologia faz-

se necessário cada vez mais a gestão das emoções. 

 

O primeiro tipo de compreensão é fruto da mente emocional, o outro da mente 

racional. Na verdade, temos duas mentes- a que raciocina e a que sente.  

[...]  

A mente racional, é o modo de compreensão de que, em geral, temos 

consciência: é mais destacado na consciência, mais atento e capaz de 

ponderar e refletir. Mas, além desse, há outro sistema de conhecimento que 

é impulsivo e poderoso, embora as vezes ilógico - a mente emocional.  

[...]  

Há uma acentuada proporção entre controle racional e emocional da mente; 

quanto mais intenso o sentimento, mais dominante é a mente emocional e 

mais inoperante a racional. (Goleman, 2011). 

 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA ORGANIZAÇÃO 

 

Ao fazer um levantamento dos problemas organizacionais que estão diretamente 

ligados aos colaboradores, dois dos temas mais recorrentes são: o clima 

organizacional e os relacionamentos interpessoais. Isso acarreta vários outros pontos 

negativos na organização com aumento de turnover e absenteísmo. 

 

O clima organizacional está intimamente relacionado com o grau de 
motivação de seus participantes. Quando há elevada motivação entre os 
membros, o clima motivacional se eleva e se traduz em relações de 
satisfação, de animação, interesse, colaboração etc. Todavia, quando há 
baixa motivação entre os membros, seja por frustação ou barreira à 
satisfação das necessidades, o Clima Organizacional tende a abaixar-se, 
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caracterizando-se por estados de depressão, desinteresse, apatia, 
insatisfação etc., podendo em casos extremos, chegar a estados de 
agressividade, tumulto, inconformidade etc., típicos de situações em que os 
membros se defrontam abertamente com a organização (como nos casos de 
greves, piquetes etc.). (Chiavenato, 1997) 

 

Utilizando algumas ferramentas de Gestão pode-se identificar esses problemas, 

porém para amenizá-los a organização deve ter foco no capital intelectual, pois muitas 

vezes a solução é ter um programa de treinamento para os colaboradores.  

A maior dificuldade do ser humano é lidar com as próprias emoções e 

sentimentos, porém ao viver em comunidade, deve-se aprender a lidar com os 

sentimentos e emoções dos outros, mais nem sempre se consegue. Por isso 

atualmente os treinamentos e cursos para aprimoramento e desenvolvimento 

emocional se fazem tão necessários. Há aquelas pessoas que naturalmente se 

preocupam com sua própria evolução, porém há aquelas que não conhecem a 

importância de tê-las, e é nesse aspecto que muitas empresas acabam por oferecer 

treinamentos voltados para capacitar seus colaboradores. 

“Hoje em dia, as empresas de todo o mundo olham rotineiramente através das 

lentes do QE (Quoificiente Emocional) para contratar, promover e desenvolver seus 

empregados”. (Goleman,2011) 

 

A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O MERCADO DE TRABALHO 

 

A partir dessa necessidade de mercado surgiram os cursos e treinamentos de 

Coaching e PNL (Programação Neurolinguística) voltados para a área coorporativa. 

Essas capacitações tem foco principal no desenvolvimento socioemocional do 

colaborar, melhorando sua capacidade de interpretação das emoções e 

desenvolvendo a habilidade de gestão dos sentimentos, o que impacta diretamente 

no seu foco, planejamento, relacionamento interpessoal, além de melhorar a gestão 

de resolução de conflito. 

 
Ter inteligência emocional e comportamental permite ao profissional lidar com 
conflitos internos e externos, ter uma grande habilidade de relacionamento, 
descobrir problemas reais, desfazer percepções que não trazer retorno e 
exercer fortemente a influência contagiando as pessoas em prol de um 
resultado. (Neide Teixeira et al, 2017.) 
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Observa-se que o aspecto emocional dos colaboradores é um fator de grande 

importância na organização fazendo-se necessário discutir constantemente sua 

evolução e sua manutenção, através de incentivos e programas de aperfeiçoamento 

e desenvolvimento humano. 

 

Enquanto a Inteligência Emocional determina nosso potencial para aprender 
os fundamentos do autodomínio e afins, nossa competência emocional 
mostra o quanto desse potencial dominamos de maneira que ele se traduza 
em capacidades profissionais. (Goleman, 2011). 

 

 

RESULTADOS 

 

Para melhor compreensão da realidade atual de profissionais e organizações, 

considerou-se relevante para o estudo ouvir profissionais especialistas a área de 

Desenvolvimento Humano e Coaching.  

Foi elaborado um questionário (anexo 1) contendo 5 (cinco) perguntas sendo 2 

(duas) delas fechadas (sim ou não) e 3 (três) abertas com conteúdo e foi embasado 

nas competências requerentes aos talentos profissionais diante da variação do 

mercado de trabalho. 

Este questionário foi aplicado em 3 profissionais: 

1 – S.F.T. Especialista e Consultora Empresarial na área de Planejamento 

Estratégico e Reestruturação Organizacional.  

2 – C.G.S. Analista comportamental DISC, e Coach de Carreira e Executive 

Coach. Trabalha com Desenvolvimento Humano Organizacional há dez anos 

3 – N.F. Psicóloga, e Coach de Carreira.Atua na área de desenvolvimento 

Humano a mais de dez anos 

 

O MERCADO ATUAL E AS MUDANÇAS 

 

Todos os especialistas foram unanimes em concordar que o mercado de trabalho 

passará por mudanças. 
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O primeiro especialista destaca que o mercado de trabalho tem muitas 

possibilidades e que cada vez mais exige habilidades que não eram solicitadas 

anteriormente. 

Para o segundo especialista já estamos vivendo a quarta revolução industrial, e 

com o surgimento de novas tecnologias o cenário demanda um profissional com 

múltiplas habilidades em varias áreas para se destacar entre os demais. 

Segundo o terceiro especialista a quarta revolução é um processo restritivo pois 

muitos não terão condições para desenvolver competências necessárias para 

acompanhar esse avanço. 

 

A PROPAGAÇÃO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO MERCADO DE 

TRABALHO 

 

Todos os especialistas enxergam de maneira positiva a propagação da 

Inteligência Emocional no mercado de trabalho. Porém o primeiro especialista destaca 

que será positivo apenas para as pessoas que terão condições de se preparar para 

esse novo mercado pois muitos não conseguirão se inserir nele. 

Isso tudo ocorrerá devido a quarta revolução Industrial que trará inovações 

tecnológicas e em campos científicos, transformando drasticamente o mercado de 

trabalho como conhecemos, criando novas áreas de trabalho e extinguindo outras. 

Assim o desenvolvimento e planejamento das pessoas para acompanhar esse 

mercado é de grande importância. 

 

GESTÃO DAS EMOÇÕES E ESCOLHA DE CARREIRA 

 

Quando questionados sobre a influência que a Gestão das emoções terá nas 

escolhas de carreiras futuras, todos os especialistas foram unanimes, mais uma vez, 

em responder que essa habilidade estará ligada as escolhas feitas pelos jovens, visto 

que já é uma habilidade bastante procurada pelas organizações. 
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O segundo especialista ainda enfatiza que os jovens que desenvolverem essa 

habilidade terão mais chances de sucesso em sua carreira quando comparados aos 

que são emocionalmente despreparados.  

 

TABELA 1: Capacidades e habilidades para o talento do futuro 

 

Fonte: Próprio autor 
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GRÁFICO 1: Grau de importância de capacidades 

 

Fonte: (Próprio autor) 

 

A inteligência Emocional é a capacidade considerada mais importante para dois 

dos três especialistas, e podemos observar que a Criatividade é considerada a 

segunda mais importante para os três. 

As competências: Capacidade de Julgamento e Tomada de Decisão, 

Negociação, Pensamento Crítico, Gestão de Pessoas, Orientação para Servir e 

Flexibilidade Cognitiva, tiveram seu grau de importância equiparados por dois dos três 

especialistas.  

 

MANUTENÇÃO E RETENÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL 

 

Para o primeiro especialista a chave para a retenção e Manutenção do capital 

intelectual das organizações é a criação de um ambiente favorável para a criatividade.  

O segundo especialista defende que esse processo deve ter o foco na 

valorização interna do profissional e na autovalorização da organização, criando um 

vínculo de pertencimento do talento á empresa. 
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O terceiro especialista esse processo deve ter como foco o colaborador e a sua 

valorização, visando o desenvolvimento profissional de cada um e não só apenas o 

desenvolvimento organizacional. 

 

DISCUSSÃO 

 

A partir da entrevista com os especialistas pode-se observar que o mercado de 

trabalho vem sofrendo grandes transformações e que cada vez mais a Inteligência 

Emocional será vista como um diferencial. Assim a preparação para este mercado se 

torna cada vez mais necessária, principalmente para aqueles que desejam se 

destacar. 

Partindo dos resultados obtidos sugere-se o mapeamento das competências 

essenciais para o negócio, sejam elas técnicas ou comportamentais, e implantar um 

plano anual de treinamentos que engloba os setores a fim de inimizar os problemas e 

adversidades da falta de profissionais emocionalmente preparados, além de 

aperfeiçoar aspectos socioemocionais das equipes de trabalho. 

Essas ações podem ser realizadas por uma empresa contratada ou por um setor 

específico da organização desde que este esteja preparado para realizar estas 

atividades. 

O intuito deste trabalho é o desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo dos 

funcionários associados à ações estratégicas com foco em resultado, desempenho e 

performance acima da média. 

A verificação da frequência e a especificação das ações a serem realizadas dar-

se-á de acordo com o preciso levantamento de necessidades realizado tanto para 

cargo como por setor. Deve se ainda levar em conta que estas ações são contínuas 

e progressivas, assim é fundamental pensar ações de curto, médio e longo praz; além 

de programas de manutenção e ajustes no decorrer do trabalho. 

Esse tipo de plano de ação progressivo é de grande importância para a gestão 

do conhecimento e desenvolvimento da cultura organizacional, pois adere a um tipo 

de cultura que valoriza o capital intelectual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base em todos os levantamentos e análises conclui-se que a inteligência 

emocional é uma das capacidades mais importantes para o profissional do futuro por 

mais oscilante que o mercado de trabalho possa ser. 

Visto durante muitas décadas como uma característica difícil de ser mensurada 

e muitas vezes discriminada no meio científico, atualmente já pode-se contar com 

estudos nesse campo que comprovam a possibilidade de seu desenvolvimento tanto 

na área coorporativa como na vida pessoal. 

 Percebe-se que a estrutura emocional do indivíduo está diretamente ligada 

como o mesmo se comporta no meio, e ao estar preparado emocionalmente para 

interagir o colaborador consegue melhores resultados perante problemas, situações 

de crise e até mesmo alcance de objetivos. Diante dos desafios da evolução da 

indústria, aqueles que recorrem a inteligência emocional e conseguem gerir suas 

emoções a favor de si permanecerão perante qualquer obstáculo. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALLEN, S.. Aprenda como Einstein: Técnicas de Aprendizagem acelerada e 

leitura efetiva para pensar como um gênio. Createspace Independent Publishing 

Platform, 2017 

 

CAMÔES, C.. A inteligência Emocional (QE) e o surgimento de um terceiro tipo 

de inteligência (QS) potenciadora de sucesso e felicidade. Disponível em: 

<http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0291.pdf> Acesso em 05 de maio de 2019. 

CARNEIRO, E. G; ZIVIANI, C. R..  A pessoa inteligente no mundo social. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pee/v2n2/v2n2a08.pdf> Acesso em: 05 de 

maio de 2019. 

 

CHIAVENATO, I.. Recursos Humanos. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1997 

 



 
 

15 
Artigo: A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA ORGANIZAÇÃO E SUA ATUAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PROFISSIONAL DO FUTURO  

Sousa Jesus, Amanda de Mello e , Oliveira, Flavia. Págs. 4 - 16. 

FERREIRA, D. V; BATISTA, F. I.P. L; VENDRAME, F. C; SARRACENI, J. M; 

VENDRAME, M. C. R. A.. Inteligência Emocional como diferencial no Mercado de 

Trabalho. São Paulo, 2009. Disponível em: 

<http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2009/trabalho/aceitos/CC37601443817.pdf

>. Acesso em 05 de maio de 2019. 

 

GOLEMAN, D.. Inteligência emocional: a teoria revolucionária que redefini o que 

é ser inteligente. [recurso eletrônico]. Tradução Marcos Santarrita, Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2011. 

 

GOLEMAN, D.. Liderança: a inteligência emocional na formação do líder se 

sucesso [recurso eletrônico]. Tradução Ivo Korytowski, 1 ed. Rio de Janeiro: Objetiva 

2015. 

 

GOLEMAN, D.. O cérebro e a inteligência emocional: Novas Perspectivas [recurso 

eletrônico]. Tradução Carlos Leite da Silva. Rio de Janeiro: Objetiva 2012. 

 

GOLEMAN, D.. Trabalhando com a Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001 

 

MARQUES, J. R.. Inteligência Emocional no Trabalho, Por que ela é tão 

importante? Disponível em <https://www.ibccoaching.com.br/portal/coaching-e-

psicologia/inteligencia-emocional-trabalho-importante/> Acesso em 05 de maio de 

2019. 

 

MARTINS, S. M; CUNHA, N. C.. Retenção de Talentos Frente às Mudanças no 

mercado de trabalho: Uma pesquisa Bibliográfica. Revista GETEC Gestão 

Tecnologia e Ciencias v. 4, n. 8 (2015). Disponível em: 

<http://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/getec/article/view/705>. Acesso em 05 

de maio de 2019. 



 
 

16 
Artigo: A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA ORGANIZAÇÃO E SUA ATUAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PROFISSIONAL DO FUTURO  

Sousa Jesus, Amanda de Mello e , Oliveira, Flavia. Págs. 4 - 16. 

RIBEIRO, L. A.. Empregabilidade dos egressos em administração da faculdade 

de talentos humanos. (FATCHUS) de Uberaba. Revista Fatchus de Administração e 

Gestão, v. 1, n. 1 (2016). Disponível em: 

<http://publicacoes.facthus.edu.br/index.php/administracao/article/view/61>. Acesso 

em 05 de maio de 2019. 

 

SILVA, E. W.. Inteligência Emocional e sua Importância nas Lideranças e no 

Trabalho. Disponível em: 

<http://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_M_045.pdf> Acesso em 05 de maio 

de 2019. 

 

SOUZA, C. G, [et al]. A razão para ser Coachee: entenda como o processo de 

coaching contribui para sua vida. São Paulo: Roda da Kika, 2017. 

 

SOUZA, C. G, [et al]. Desenvolvimento Humano Carreira & Empregabilidade. São 

José dos Campos: Roda da Kika, 2018. 

 

PATI, C.. 10 competências de que todo profissional vai precisar até 2020. Revista 

Exame. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/10-competencias-que-

todo-professional-vai-precisar-ate-2020/> Acesso em 10 de maio de 2019.



 
 

17 

Artigo: A INFLUÊNCIA DO MODELO MENTAL NO COACHING ORGANIZACIONAL.  

Autor: Barsotti Cibeli 1; Oliveira, Flavia Oliveira2. Págs. 17 - 31. 

A INFLUÊNCIA DO MODELO MENTAL NO COACHING ORGANIZACIONAL 

 

Barsotti Cibeli3 ; Oliveira, Flavia Oliveira4 

 

RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo estudar sobre o que é o modelo mental, seu 

funcionamento, e de que forma suas fontes e componentes influenciam os indivíduos 

na aceitação do coaching dentro das organizações. Analisando separadamente o 

funcionamento do coaching e do modelo mental no ambiente organizacional torna-se 

possível reconhecer os impasses causados pelo uso inconsciente de diferentes 

modelos, gerando a oportunidade de investigar quais estratégias podem ser adotadas 

para tomada de consciência e ressignificação dos modelos mentais para promover 

uma mudança de cultura não somente nas organizações, mas também dos 

relacionamentos interpessoais de forma geral.  

 

PALAVRAS-CHAVE: coaching; modelo mental; ambiente organizacional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para entender a dificuldade na aceitação do coaching dentro das organizações faz-se 

necessário entender os indivíduos identificando quais barreiras internas trazem 

consigo desde a sua formação até o momento presente pois, esta bagagem reflete 

diretamente em suas expectativas. 

O resultado desta compreensão está associado a um dos pressupostos da PNL de 

que todo comportamento possui uma intenção positiva. Segundo AUGUSTO (2012), 

a origem de todos os comportamentos (bons ou ruins) tem um propósito positivo e 

reconhecer a intenção positiva das pessoas em suas ações permite evitar o 

julgamento, melhorando as relações interpessoais.   

                                                   
3 Cibeli Barsotti é discente da Faculdade INESP, pós-graduanda do MBA Coaching de Equipes e Liderança 

Estratégica, cibelibar@gmail.com. 

 
4 Flávia de Oliveira é docente e orientadora da Faculdade INESP, flavia.oliveira@inesp.edu.br 
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Muitas vezes o uso inadequado do coaching nas organizações, além de não gerar os 

resultados esperados, pode distorcer seu real significado que é o de gerar 

aprendizado e desenvolvimento.  

O objetivo deste trabalho é compreender como o modelo mental (conjunto de crenças 

e padrões de pensamento) interfere no coaching e na relação entre coach e coachee 

considerando o ambiente das organizações no qual o papel de coach na maioria das 

vezes é desempenhado pelo líder, sendo o coachee o seu liderado. 

Após identificar os principais motivos que dificultam a aceitação do processo, será 

analisado de que forma os padrões negativos podem ser ressignificados para 

melhorar a adesão do coaching nas organizações e assim transformar o modelo de 

gestão de pessoas. 

 

METODOLOGIA  

 

Este trabalho foi desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas de fonte 

secundária fazendo uso de livros e artigos técnicos, revistas científicas e sites 

especializados. 

 

MODELO MENTAL 

 

Segundo DI STÉFANO (2017), modelo mental é o padrão de racionalização do 

indivíduo expresso pela sua maneira de pensar e pelas palavras utilizadas ao se 

comunicar, refletindo em suas ações. Em síntese, é a maneira com que o indivíduo 

percebe e analisa a realidade.  

MOREIRA (1997), define modelo mental como uma representação interna de 

informações que correspondem ao estado de coisas que estiver sendo representado, 

evoluindo naturalmente a medida em que as pessoas o modificam para encontrar uma 

função que lhes atenda em determinada situação. 

A fim de clarificar o conceito de modelo mental, MOREIRA (1997) cita a Psicologia 

Cognitiva trazendo como referência Johnson-Laird (1983) que idealiza a mente 

humana funcionando como um programa de computador no qual o sistema 

operacional, através de um conjunto de programas, permite ao operador ter à sua 
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disposição mecanismos para ler arquivos, editá-los e gravá-los, atribuindo como 

principal função desse sistema a capacidade de desenvolver novos programas para 

dar conta de novas situações.   Porém, os programas produzidos pelas pessoas 

podem apresentar falhas, uma vez que elas possuem ciência do conteúdo de seus 

modelos restrito apenas à fatores como conhecimento e experiências prévias. 

Ao se comunicar, muitas vezes as pessoas acabam não transmitindo a mensagem de 

maneira clara, comprometendo o entendimento do receptor. De maneira inconsciente 

ao relatar algum fato ou contar uma história, as pessoas incluem a sua interpretação 

naquilo que está sendo dito. Logo, omissões, generalizações e distorções são comuns 

na comunicação, constituindo também o modelo mental. São os chamados filtros de 

percepção detalhados conforme tabela 1. 

 

TABELA 1: Componentes do Modelo Mental 

 

  

Fonte: Augusto (2012) 

 

Adicionalmente, segundo GOLEMAN (1995) os modelos mentais são provenientes de 

quatro fontes, que originam a formação das opiniões. 
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TABELA 2: Fontes de Modelo Mental 

 

 Fonte: Goleman (1995) 

 

Pode-se dizer que as fontes estão relacionadas com crenças e os componentes com 

a maneira como as pessoas se expressam, influenciando em toda e qualquer tomada 

de decisão, sendo comum ocorrer o que se chama de leap of abstraction (salto de 

abstração), onde, de acordo com DI STEFANO (2010) a mente faz uma rápida 

associação com um fato observado, induzindo a uma conclusão precipitada que na 

sequência impulsiona uma ação. Ou seja, a ação é tomada com uma visão limitada 

da realidade.  

Para MARQUES (2016) modelos mentais podem impulsionar ou limitar as pessoas. 

Impulsionar quando suas próprias convicções a levam a atingir um objetivo e limitar 

quando suas convicções a impedem de enxergar uma situação com clareza.  

       

COACHING 

               

O coaching evoluiu a partir do século XIX na área esportiva, sendo atribuído ao coach 

o papel de treinador que tinha como função orientar os atletas (coachees) a 

aprenderem as técnicas dos jogos para assim aprimorarem suas performances, 

entretanto, ao longo do tempo constatou-se que o processo de coaching não se 

restringe apenas ao treinamento constante orientado por um técnico.                    
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Para SILVA (2010) a proposta do coaching é utilizar os recursos internos e externos 

de uma pessoa visando conduzi-la rumo aos seus objetivos. 

WHITMORE (2010) considera que o livro o jogo interior de tênis traduziu a essência 

do coaching através da seguinte definição “liberar o potencial de uma pessoa para 

maximizar sua performance, ajudá-la a aprender ao invés de ensiná-la”. (WHITMORE, 

2010 apud  GALLWEY,1974). 

Para que o processo traga resultados eficientes é importante ressaltar que o coachee 

é o dono do processo e responsável por suas metas e ações, sendo função do coach 

não dar as respostas, mas estimular a reflexão do coachee por meio de perguntas.  

“Na relação entre coach e coachee não há hierarquia, logo, torna-se fundamental 

desenvolver a empatia, utilizando de clareza e objetividade. Para tanto, o coachee 

precisa ter liberdade de expressão e o coach deve se abster de julgamentos.” 

(WHITMORE, 2010). 

O coaching se apresenta como uma ferramenta de suporte à gestão de pessoas a 

partir do momento em que possibilita alinhar as expectativas dos colaboradores com 

a cultura da organização, concentrando maior atenção nas ações e no desempenho 

para atingir os objetivos que pretendem alcançar (estado desejado). 

O coaching gera além de benefícios individuais, coletivos, pois as técnicas utilizadas 

no coaching tendem a promover a melhora dos relacionamentos interpessoais por 

desenvolver habilidades como a empatia, por exemplo. 

Conforme vão sendo realizadas as sessões a motivação do coachee tende a 

aumentar devido ao autoconhecimento adquirido sobre suas competências, 

melhorando o emprego nas rotinas do trabalho. 

Para que sejam gerados benefícios e para que mudanças efetivamente aconteçam é 

fundamental estar alerta sobre a maneira como o processo é conduzido nas 

organizações e se as técnicas são utilizadas de forma adequada. 

 

O COACHING NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

Para WHITMORE (2010) o coaching quando adotado em uma organização como 

forma de cultura favorece os relacionamentos, pois as pessoas passam a ter suas 

opiniões valorizadas e, por conseguinte, a performance e a produtividade melhoram. 
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Entretanto, na prática, as organizações adotam o coaching como tarefa tornando o 

processo burocrático, comprometendo a relação entre coach e coachee.        

A situação se agrava quando o coaching é sugerido após o resultado ruim de uma 

avaliação, pois o coachee entende que está recebendo uma punição e não uma 

oportunidade. Também é erro comum achar que pessoas passam por avaliação e 

depois disso nada mais precisa ser feito. Sem acompanhamento, o desenvolvimento 

não acontece. 

 Surgem assim alguns impasses na adesão ao coaching, tanto para o líder quanto 

para o liderado. O líder atuando como coach acredita ser perda de tempo, pois 

segundo DI STEFANO (2017) o gestor espera que sua equipe seja capaz de resolver 

conflitos, quando o ideal seria reconhecer que os membros da equipe precisam 

desenvolver suas competências para assim aprenderem a lidar com as adversidades. 

Por sua vez o liderado como coachee resiste ao processo devido ao receio do 

julgamento do coach e por considerar irrelevante para sua carreira. 

O líder efetivo hoje é aquele que entende o potencial de seus liderados e reconhece 

o seu papel no desenvolvimento destes. Ele entende que o conceito de capital humano 

deve ser aplicado na prática, para que não se torne apenas uma abstração. 

Pessoas tem um poder interno deslumbrante, e, dependendo da abordagem utilizada, 

este poder pode ser abafado ou desenvolvido. Todo ser humano é agente de sua 

vitória ou de sua queda (DI STEFANO, 2017). 

Com base nesta afirmação, constata-se a necessidade de incentivar a mudança de 

cultura para transformar a adesão do coaching nas organizações através do 

esclarecimento de mitos existentes a respeito do assunto.  

Outro ponto a ser considerado é sobre o exercício da autoridade nas organizações. 

DOWNEY (2010) considera que organizações podem assumir autoridade demais, e 

indivíduos de menos.  

Sob um regime fortemente hierarquizado e autoritário as pessoas preferem receber 

ordens ao invés de correr riscos e este não é o melhor caminho para obter o melhor 

das pessoas (DOWNEY, 2010). 

Para promover uma mudança de cultura, WHITMORE (2010) julga necessário 

desenvolver permanentemente na organização um ambiente voltado para ampliar a 
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consciência e responsabilidade através do processo de aquisição de novas 

habilidades. 

Se desfazendo da necessidade de controle e adotando novos comportamentos será 

possível uma preparação para revisar antigos conceitos e dar espaço ao coaching. 

 

O MODELO MENTAL NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL  

 

AUGUSTO (2012) afirma que as pessoas têm um mapa único da realidade - não a 

própria realidade.  

Por mapa entende-se o conjunto de pensamentos e vivências de cada indivíduo. Muito 

desse mapa foi criado nos primeiros anos de vida e não atualizado desde então, logo, 

as pessoas têm dificuldade para abrir mão de seus modelos mentais pois agem 

acreditando apenas na própria visão, desconsiderando outras possibilidades. 

(AUGUSTO, 2012). 

Por conseguinte, é comum ocorrer nas organizações um processo chamado 

overleveraging no qual as pessoas repetem um mesmo comportamento 

frequentemente, mesmo quando uma situação exige uma atitude diferente.       

Para MOREIRA (2006) este comportamento é reflexo de um antigo modelo de 

aprendizagem no qual o conhecimento é transmitido por uma autoridade superior e 

deve ser aceito sem questionamento, reforçando o conceito de verdade absoluta e 

causalidade simples em que cada efeito é resultado de uma só causa.  

Assim sendo, predomina atualmente nas organizações um modelo de aprendizagem-

experiência, definido por LEITÃO e VILLARDI (2000) como uma aprendizagem 

baseada na tentativa e erro, no qual comportamentos bem sucedidos são mantidos e 

repetidos e os mal sucedidos eliminados, devido a um pensar exclusivamente técnico.  

Além do pensamento técnico, pessoas utilizam modelos mentais diferentes para 

interpretar uma mesma situação, gerando conflitos e até mesmo comprometendo 

resultados. DI STEFÁNO (2017), cita como exemplo uma pessoa com modelo mental 

de pessimismo e outra de otimismo. A pessoa com modelo pessimista conseguirá ver 

inadequações mesmo em momentos de vitória e a com modelo otimista conseguirá 

ver progresso mesmo em momentos de derrota. 
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Adicionalmente, os padrões comportamentais adotados nas empresas também são 

influenciados pelos conflitos de gerações (baby boomers, x, y, z) que remetem às 

fontes do modelo mental (biológica, linguagem, cultura e história pessoal) pois cada 

geração vivenciou realidades diferentes e desenvolveu um perfil profissional próprio. 

Ao se relacionarem, alguns atritos podem surgir. 

 

 

 

TABELA 3: Gerações – Visão Geral 

  

Fonte: Infomoney, 2010 

 

Aliado a este conceito, ROBBINS (2009) acrescenta a importância de se observar nas 

organizações os diferentes tipos de personalidades e como elas se relacionam, 

citando o MBTI (Myers- Briggs Type Indicator) como referência para alertar sobre a 

necessidade de dar a devida atenção aos elementos emocionais no momento de 

selecionar as pessoas para as funções que irão desempenhar.  

Para ROBBINS (2009) esta conscientização pode gerar maior satisfação pessoal 

evitando desvios de comportamento no ambiente de trabalho, que são decorrentes de 

emoções negativas. 

O padrão de repetição de comportamentos, executado de forma inconsciente, e a 

dificuldade de lidar com os conflitos, vão na contramão do conceito proposto de 
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learning organizations, no qual segundo LEITÃO e VILLARDI (2000) as organizações 

aprendem à medida em que os colaboradores vão adquirindo novos conhecimentos. 

Logo, torna-se fundamental promover a mudança de mentalidade através do incentivo 

do diálogo e troca de experiências, visando promover aprendizado e gerar mais 

eficiência.  

 

DIFICULDADES PARA ADESÃO DO COACHING DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

O coaching nas organizações ainda é muito utilizado apenas como uma ferramenta 

de avaliação. Para quem atua como coach, na maioria das vezes o líder, falta 

orientação sobre o processo, e, para o liderado que assume o papel de coachee, 

existe um pré-julgamento a respeito do objetivo final devido ao foco estar concentrado 

em sua performance perante a organização, e não no desenvolvimento de suas 

habilidades. 

Para CAMPOS e PINTO (2012) outro fator que dificulta a adesão é a falta de distinção 

sobre quando conduzir o processo individualmente ou para equipes. 

DI STEFANO (2017) afirma que aprender significa ter a coragem de deixar de lado 

crenças, hábitos e modelos mentais já incorporados, mas, poucos são os que se 

comprometem a correr riscos quando não se sentem apoiados. 

Na visão do coach, agindo conforme seu modelo mental voltado para liderança, ele 

irá avaliar a performance e aconselhar o coachee sobre quais comportamentos e 

competências precisa mudar ou adquirir para obter melhores resultados, utilizando 

como referência somente a descrição técnica dos cargos.  

Assim sendo, o coachee recebe o processo como obrigação, pois, uma vez que está 

sendo julgado e controlado, a situação o leva a acionar seu modelo mental para 

resistência.  

WHITMORE (2010) afirma que o coach não precisa transferir seu conhecimento nem 

seus conselhos, deve manter o foco para reduzir a interferência no processo visando 

maximizar o desempenho.  

Sendo o coaching um processo de aprendizado e desenvolvimento, entende-se que, 

neste contexto os resultados são comprometidos. 
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TOMADA DE CONSCIÊNCIA E RESSIGNIFICAÇÃO DE MODELO MENTAL 

 

MOREIRA (1997) afirma que o indivíduo pode estar consciente de muitas coisas 

(sentimentos, expectativas) mas não dos mecanismos ocultos a elas e inclusive no 

que se refere a habilidades mentais, uma pessoa nunca estará completamente 

consciente de como exercitá-la. 

Uma das formas de despertar a consciência é exercitando a flexibilidade, ampliando 

desta forma a percepção de mundo e dos fatos, eliminando comportamentos pouco 

produtivos.        

O indivíduo ao tornar-se mais flexível deixa de criar limitações permitindo-se então 

através de um processo constante de aquisição de novos conhecimentos repensar 

hábitos para iniciar pequenas mudanças e realizar escolhas com maior objetividade. 

AUGUSTO (2012) afirma que ao permitir-se considerar ideias diferentes, pode-se 

chegar a um consenso de que nada é totalmente bom ou ruim. 

Atribuímos o significado às experiências, de acordo com nossas crenças e valores. 

O significado de uma experiência depende do contexto. Mude o contexto e irá alterar 

o significado. Quando o significado muda, as respostas e comportamentos também 

mudam. (AUGUSTO, 2012). 

WIND et al., (2005) ressaltam a importância de se observar o contexto pois 

consideram que a pessoa não pode somente coletar informações e acreditar que 

posteriormente irá entender sua utilidade. Tudo depende do contexto. 

Neste sentido, WIND et al., (2005) sugerem o exercício contínuo de olhar de perto e 

olhar de longe para obter o discernimento correto para reconhecer adequadamente 

um contexto. Ao olhar somente de perto o foco fica restrito ao detalhe de uma situação. 

Ao olhar somente de longe a atenção é desviada, comprometendo a captação de 

informações importantes. Alternar os pontos focais é o ideal para reconhecer o todo. 

Para despertar a consciência, também é possível realizar a modelagem do modelo. 

Neste processo, um modelo necessita ter apenas acesso a um modelo de si mesmo 

para produzir a função desejada, hipótese denominada construção recursiva, 

desenvolvida por Johnson-Laird. 

Num mundo de mudanças frequentes e rápidas, exercitar a modelagem do modelo 

proporciona ao indivíduo realizar o reconhecimento de seus próprios modelos para 
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utilizá-los de forma adequada, adaptando-se rapidamente a um contexto, podendo 

ainda influenciar os modelos das demais pessoas. Desenvolver algumas estratégias 

pode contribuir para aplicação dos modelos. 

 

TABELA 4: Estratégias para utilização dos modelos 

 

 Fonte: Wind et al., 2005 

 

Consolidadas as estratégias, é importante para o indivíduo cuidar da atualização 

permanente de seus modelos, questionando sempre de que forma é possível expandir 

seu conjunto de modelos.  
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FIGURA 1: Estratégia para atualização dos modelos 

  

Fonte: WIND et al., 2005 

 

As estratégias de utilização e atualização transformam ações. Mudando a maneira de 

pensar, muda-se a forma de agir. 

 

RESULTADOS 

 

A pesquisa realizada mostrou que para as organizações é importante executar um 

trabalho de conscientização sobre as diferenças entre os indivíduos com o objetivo de 

promover o aprendizado e a troca de experiências, pois é por meio deste 

reconhecimento que se torna possível alinhar expectativas dando espaço à prática 

correta do coaching. 

O uso do modelo mental no trabalho de coaching pode melhorar a condução do 

processo e seus resultados, pois o foco concentra-se em desenvolver as habilidades 

do indivíduo a partir de suas vivências e não apenas no desenvolvimento de suas 

competências técnicas. Além disso as diferenças são valorizadas, contribuindo para 

criação de um ambiente de pertencimento no qual diferentes pontos de vista são 

respeitados, melhorando a aplicabilidade do coaching.  



 
 

29 

Artigo: A INFLUÊNCIA DO MODELO MENTAL NO COACHING ORGANIZACIONAL.  

Autor: Barsotti Cibeli 1; Oliveira, Flavia Oliveira2. Págs. 17 - 31. 

 A tomada de consciência promove o autoconhecimento e o desenvolvimento de 

estratégias para utilização de diferentes modelos que até então eram utilizados de 

forma inconsciente e muitas vezes fora de contexto.  

Ao realizar o exercício de atualização dos modelos adquire-se o hábito de formular 

perguntas, facilitando a compreensão do conceito do coaching, afinal coaching é o 

saber de fazer perguntas. 

Constatou-se também a importância do processo de desaprender para aprender, 

deixando de lado antigos modelos e certezas, visando dar abertura ao novo, 

estimulando a capacidade de refletir sobre outros modelos mentais (próprio e de 

terceiros) promovendo a troca de experiências. 

A partir desta conscientização, entende-se que não existe verdade absoluta, e sim 

diferentes saberes complementares. 

É através da aprendizagem contínua e transformação do pensamento que padrões 

negativos podem ser ressignificados para melhorar a adesão do coaching nas 

organizações e transformar o modelo de gestão de pessoas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerar no coaching as vivências das pessoas e valorizar suas opiniões, permite 

ampliar perspectivas para mudar de um padrão exclusivamente técnico, somando 

diferentes capacidades em prol do alinhamento desejado com os valores e missão 

das organizações. 

Ao valorizar diferentes pontos de vista sobre um determinado assunto, torna-se 

possível promover uma mudança de cultura dentro da organização, na qual um 

modelo de negócios pode ser aperfeiçoado ou transformado para um mais eficiente. 

Num mundo em constante transformação, ter autoconhecimento e o entendimento de 

que pessoas pensam de formas diferentes promove a empatia, característica 

fundamental para manter-se em constante processo de atualização. 
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GESTÃO 4.0 – EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO COM PROFISSIONAIS 4.0 

 

Molina, Cilene Regina Ribeiro 1, Oliveira, Flavia 2 

 

 

RESUMO: Este estudo tem por objetivo apresentar o perfil que vem sendo 

desenhado do profissional que atuará na Quarta Revolução Industrial bem como o 

desaparecimento ou enfraquecimento de profissões atuais dando espaço para o 

nascimento de novas ocupações e fazer um paralelo com os profissionais de alto 

desempenho que já possuem uma rotina independente de trabalho quer seja em home 

office ou alocado em clientes. Estes profissionais têm em comum o equilíbrio entre a 

visão técnica e uma boa capacidade de interagir com os seus clientes, senso crítico 

apurado, possui soft skills e é capaz de se adaptar a diversos cenários, adversos ou 

não. E como é possível buscar o alto desempenho destes profissionais e construir 

equipes de alta performance formadas por eles.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Profissional 4.0. Home Office. Soft Skills. Gestão 4.0.   

Área do Conhecimento:  Ciências Sociais Aplicadas 

 

INTRODUÇÃO   

   

A Quarta Revolução Industrial vem introduzindo mudanças rápidas e crescentes 

afetando diretamente o mercado de trabalho. Enquanto na era de Taylor os 

profissionais mais eficazes eram os especialistas que chegavam a desempenhar 

atividades repetitivas com maestria, com o grande avanço das ciências tecnológicas, 

esta força de trabalho vem sendo substituída por robôs em linhas de montagem, 

agricultura, serviços, construção, medicina e a inteligência artificial tem crescido 

dentro da área de Direito e Jornalismo. 
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Quanto mais humanos nos tornarmos, mais saberemos o que fazer com as 
inovações com as quais teremos que interagir e seremos mais aptos a nos 
adaptarmos a elas. Obviamente que, em seguida, é importante sim nos 
dedicarmos ao aprendizado de novas habilidades técnicas. Mas são as 
habilidades soft que vão nos libertar, finalmente, da forma mecanicista de 
pensamento herdada pelas gerações pós Taylor. Isso é o que chamo de 
Protagonismo Humano na Era Digital®: menos “humanos versus máquinas” 
e mais “humanos com máquinas” na construção de um novo mundo em que 
todos possamos realizar nosso máximo potencial. (GIAFFREDO, 2019). 

 

Em meio a essas mudanças, o perfil do novo profissional vem sendo desenhado e as 

características da personalidade (soft skills) dos candidatos ganham força nos 

requisitos de contratação. Em contrapartida os desafios da gestão de pessoas é 

capacitar as equipes responsáveis pelo recrutamento de forma que superem a 

dificuldade em avaliar essas características e manter um programa de 

desenvolvimento para que todos os colaboradores possam ser inseridos neste novo 

modelo ágil.  

A fundamentação teórica deste trabalho foi feita baseada em pesquisas bibliográficas 

de fonte secundária fazendo uso de livros, revistas científicas e sites especializados. 

  

 PERFIL DO PROFISSIONA 4.0  

“Diante deste novo cenário, conclui-se que a tecnologia demanda 
capacitação para os atuais empregados, com ênfase na procura por 
profissionais altamente qualificados com conhecimento nas áreas 
tecnológica, biológica, química, entre outras. E, para tanto, o papel do 
governo parece fundamental. Em países como Alemanha, Estados Unidos e 
França, a indústria 4.0 já é uma realidade e recebe amplo apoio de seus 
governos, que tratam o assunto como uma questão de Estado, incentivando 
o seu desenvolvimento.” (DELBONI, 2017) 

Embora no Brasil a velocidade do crescimento da Inteligência Artificial, da 

internet das coisas (IoT), big data (análise massiva de dados) e da robótica seja mais 

lenta em comparação ao resto do mundo, ela vem sendo introduzida em muitos 

setores e abrindo espaço para profissionais multidisciplinares e com capacidade de 

se adaptar a todas essas mudanças.  

Para integrar o perfil do profissional 4.0, vale ressaltar a importância de 

habilidades como criatividade, pensamento crítico, curiosidade, boa comunicação 

para defender suas ideias e habilidades sócios emocionais porque essas habilidades 
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permitirão que estes profissionais se sustentem num mercado de trabalho cada vez 

mais efêmero.   

... foi relembrada a importância que Einstein sempre deu a criatividade e à 
imaginação. Ele certamente concordaria com Walter Isaacson sobre a 
importância de combinar o pensamento analítico ao criativo. Para Einstein, 
os grandes cientistas também são artistas... 
Ele também concordaria com a importância de outra característica que, ... 
merece lugar de destaque entre os atributos que diferenciam 
fundamentalmente o ser humano da máquina: a curiosidade. Afinal, como 
Albert Einstein costumava dizer que o importante é não parar de questionar, 
e que a curiosidade tem sua própria razão para existir. Não podemos deixar 
de nos maravilhar ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da 
maravilhosa estrutura da realidade. Basta que se tente apenas compreender 
um pouco desse mistério todos os dias. Nunca perca sua curiosidade. 
(GRACIOSO, 2017) 

Em paralelo à transformação dos perfis dos profissionais as empresas também 

estão mudando e deixando de tratar as pessoas como recursos produtivos e passando 

a enxergá-los como talentos, a tratá-los de forma individual e personalizada, 

integrando-as como membros ativos. 

Figura 1: Os saltos gradativos da área de RH. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto, 2014, Gestão de pessoal: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações  
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O sucesso das organizações depende da qualidade e do comprometimento dos 

seus times e estes times dependem de uma gestão de pessoas competente e 

atualizada. 

 

Figura 2: Pessoas como Recursos X Pessoas como Parceiros 

 

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto, 2014, Gestão de pessoal: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações  

As empresas também precisarão se preparar e se adequar ao cenário VUCA. 

Se os profissionais precisarão ser multidisciplinares, as empresas precisarão criar um 

clima favorável para o desenvolvimento de seu pessoal bem como incentivar a busca 

constante pelo conhecimento, precisarão também estabelecer diretrizes claras, 

estabelecer um propósito buscando integrar e motivar os colaboradores.  

 

 NOVOS MODELOS DE TRABALHO DO PROFISSIONAL 4.0 

As empresas de tecnologia que vendem sistemas e serviço de migração de 

dados, costumam disponibilizar profissionais que ficam alocados no cliente durante os 
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projetos de implantação para, por exemplo, transferir os dados históricos do sistema 

antigo do cliente para o seu sistema. Neste período é comum estes profissionais se 

reportarem aos gestores, analistas e às vezes aos diretores do cliente e para isso 

precisam estar alinhados aos valores de sua própria empresa para passarem aos 

clientes a mensagem esperada pelos seus gestores.  

Os profissionais que trabalham em home office também têm sempre o 

compromisso de reportarem o andamento de suas atividades e, quando encontram 

dificuldades em determinados assuntos, são responsáveis por solicitarem apoio 

remoto aos seus colegas de trabalho em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. 

“Home office não é uma atividade atual. O modelo de atuação já ocupa as 
empresas desde o final dos anos 90. Com o avanço da internet esse modelo 
se estendeu e um novo profissional atingiu o mercado trazendo expectativas 
promissoras e proporcionando conforto e lazer para os colaboradores.” 
(GRACIOSO, 2017).  

 

Este novo formato de trabalho traz várias vantagens como permitir ao 

profissional focar seu esforço na entrega e controlar seus horários de trabalhos, 

integração de pessoas portadoras de necessidades especiais, economia de tempo de 

locomoção, melhoria no bem estar global do indivíduo, dentre outras e, traz também 

alguns desafios como controlar a qualidade do trabalho que está sendo realizado, 

acompanhar o trabalho de equipes fisicamente distantes e ampliar as habilidades 

desses colaboradores com treinamentos específicos, agregando talentos à 

organização. 

O sucesso do trabalho desses profissionais vai depender do suporte que ele 

receberá do resto de sua equipe, do treinamento que ele recebeu mesmo que 

remotamente, da autonomia em negociar com os clientes em momentos de crise, de 

suas habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Caberá também ao 

profissional ter o cuidado de estar sempre reciclando conhecimento e ter a capacidade 

de enfrentar as dificuldades que lhe são apresentadas. 

Tantos os profissionais alocados em clientes, quanto os que trabalham em 

home-office de certa forma, por não estarem em contato direto com seus superiores, 

acabam se adaptando à rotinas incertas, especialmente quando tomam decisões junto 
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aos clientes e somente depois as reportam à sua empresa. Em situações como essa 

eles assumem as consequências e mesmo cometendo erros se mostram abertos a 

enfrentar o incerto. 

Existem várias tendências de mercado capazes de dar suporte aos profissionais 

para que eles alcancem o máximo de desempenho, um exemplo é a multinacional, “A 

Johnson & Johnson, empresa que atua no setor de bens de consumo e de 

instrumentação médica, já está colhendo resultados com essa prática. Conforme 

explica Guilherme Rhinow, Diretor de Recursos Humanos da J&J no Brasil, desde 

2015, a companhia conta com o programa 'Energy for performance', um treinamento 

oferecido globalmente, de forma periódica, aos funcionários da organização.  

 

“É um dia de imersão com o objetivo de fazer com que as pessoas busquem 
a ‘melhor versão de si mesmas’. O treinamento é único, pois compreende a 
saúde em quatro dimensões: espiritual, mental, emocional e física. Além 
disso, inclui a meditação entre as atividades, direcionando os funcionários 
para alcançar alto desempenho e bem-estar no ambiente de trabalho e na 
vida”. (RHINOW, 2017).  

 

HABILIDADES PARA SE TORNAR UM PROFISSIONAL 4.0 

 

Ao mesmo tempo que o avanço tecnológico e seus facilitadores têm contribuído para 

a construção de um novo mercado de trabalho, quando mal administrados podem tirar 

o poder de concentração das pessoas na execução das atividades mais corriqueiras.  

Os smartphones que estão cada dia mais sendo utilizados por pessoas de diferentes 

faixas etárias ou rendas, possuem aplicativos que são instrumentos de consulta 

imediata a quase todo tipo de informação, aceleram as tomadas de decisões, 

permitem acesso às ferramentas de comunicação das empresas, além de 

contribuírem para economia de tempo permitindo acesso às contas bancárias para 

consulta de extrato ou pagamento de contas instantaneamente e sem a 

inconveniência das antigas filas nas agências bancárias, além de possibilitarem o 

controle de agendas conciliando os compromissos profissionais e pessoais, entre 

outros inúmeros benefícios.  

Na extensa lista de aplicativos existentes, as redes sociais ou aplicativos de troca de 

mensagens de texto propiciam às pessoas acesso direto as mais variadas distrações 
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e acabam dificultando o poder das pessoas em controlarem o tempo de acesso à 

internet fazendo-as pararem constantemente suas atividades para enviar ou 

responder mensagens pessoais, monitorar seus posts, pesquisar amenidades. Esse 

comportamento repetitivo impacta na sua produtividade, gerando um prejuízo para 

empresa e para o profissional porque a troca constante de atividades os impedem de 

se aprofundar em questões importantes.  

O trabalho home office além das distrações já mencionadas ainda acrescenta o 

ambiente familiar que se não for bem administrado poderá interferir negativamente no 

desempenho das atividades. É preciso saber separar a rotina da casa como 

arrumação, cuidado com crianças e animais domésticos, compras em supermercados 

da rotina do trabalho impedindo que uma interfira na outra.  

O segredo dos profissionais de alta performance está na capacidade de controlar a 

ansiedade, se abstrair das distrações e ter o poder de concentração para 

desempenhar suas atividades com foco e organização. Essas características tão 

comuns a esses profissionais podem ser aprendidas, praticadas repetidamente até se 

tornarem inerentes às pessoas interessadas em desenvolverem essas aptidões.  

“A forma mais eficaz que conheço para começar com o objetivo em mente é desenvolver uma missão 

pessoal, filosofia ou credo. Ela se concentra naquilo que a pessoa deseja ser (caráter) e fazer 

(contribuições e conquistas), e nos valores ou princípios nos quais o ser e o fazer estão fundados.” 

(COVEY, 2015). 

Existe literatura específica para o aprendizado de técnicas capazes de aumentarem a 

capacidade de foco, gerenciamento das próprias emoções e confiança, o importante 

será o grau de comprometimento do profissional em criar hábitos saudáveis de forma 

significativa. 

“O gerenciamento eficaz é fazer primeiro o mais importante. Enquanto é a liderança que resolve o que 

é “mais importante”, é o gerenciamento que coloca o mais importante em primeiro lugar, no dia a dia, 

a cada momento. Gerenciamento é disciplina, vontade de fazer direito.  

A palavra disciplina vem de discípulo — discípulo de uma filosofia, de um conjunto de princípios, de um 

conjunto de valores, discípulo de um objetivo grandioso, de uma meta ambiciosa ou de uma pessoa 

que representa essa meta. 

Em outras palavras, se você for um gerenciador eficaz de si próprio, a disciplina vem de dentro, é um 

produto de sua vontade independente. Você se torna um discípulo, um seguidor de seus próprios 
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valores fundamentais e de sua fonte. E possui a vontade e a integridade para subordinar os seus 

sentimentos e humores a esses valores.” (COVEY, 2015). 

 

ALTO DESEMPENHO DO PROFISSIONAL 4.0 

 

O profissional 4.0 busca atingir todo o seu potencial aprendendo a definir suas 

prioridades, reconhecer e minar suas fraquezas, além de buscar aprimoramento 

constante. A administração do tempo será sempre uma aliada importante. 

“Um bom exemplo é Harry Hopkins, conselheiro confidencial do presidente Roosevelt durante a 

Segunda Guerra Mundial. Um moribundo, na realidade quase um homem morto, para quem cada passo 

era um tormento, ele só podia trabalhar algumas horas em alguns dias, se tanto. Isso o forçava a 

abandonar tudo, exceto os assuntos verdadeiramente vitais. Mesmo assim não perdeu a eficácia; ao 

contrário, ele se tornou, como Churchill o chamava, “Lord of the Heart of the Matter” (Senhor do Coração 

do Problema) e conseguia realizar mais do que qualquer outro na Washington do tempo de guerra.” 

(DRUCKER, 1990).  

Preparar-se para o mundo VUCA (Volatilidade, Incerteza, Complexidade e 

Ambiguidade) é estar em constante reciclagem de conhecimento, investir em 

desenvolvimento pessoal e estar atento para as possíveis tendência de sua carreira e 

preparar-se para elas caso se tornem reais. 

Todas as nuances do mundo VUCA podem gerar ansiedade, depressão, medo, 

angústia especialmente em profissionais que não investiram em autoconhecimento. 

Os profissionais 4.0 investem no desenvolvimento da habilidade de controlar as 

próprias emoções de forma a responder rápida, segura e assertivamente aos 

estímulos constantes do mundo corporativo. 

O Banco Mundial também argumenta a favor da importância das competências 

humanas e comportamentais. Na reportagem ‘Preparing for the robots: Which skills 

for 21st century jobs?,’ publicada no site da organização, em 2 de março de 2016, a 

instituição faz a seguinte afirmação:  

 

“Devemos priorizar a formação de habilidades comportamentais desde a 
infância. Essas habilidades são necessárias para melhorar e conquistar 
novas habilidades técnicas ao longo da vida. Elas fazem trabalhadores mais 
resilientes e capazes de suportar melhor ambientes de mudança. [...] Os 
adultos com baixo nível de letramento verbal e matemático têm dificuldade 
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para aprender a atualizar as habilidades técnicas necessárias para competir 
no mercado de trabalho moderno”.  (GRACIOSO, 2017) 

O profissional 4.0 é multidisciplinar e possui conhecimentos que 
vão além de sua graduação permitindo ao mesmo buscar 
soluções para problemas complexos ou identificar nichos de 
inovação dentro do seu processo de trabalho.  
 

EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO 

 

Equipes de alto desempenho são compostas por profissionais motivados, que se 

respeitam, têm afinidades entre si, possuem conhecimento necessário sobre as 

atividades que são desempenhadas, estão alinhados com os gestores e as 

necessidades da empresa e possuem maturidade emocional para receberem 

feedbacks.   

“Uma equipe de alto desempenho apresenta características distintivas, como um alto grau de 

interdependência entre seus membros. Estes têm elevado grau de responsabilidade no desempenho 

de diversas funções e, além disso, as diferenças entre os membros em termos de experiência e 

conhecimento são aproveitadas de tal forma que elas interferem nos resultados e desempenho final.” 

(QUADROS et al., 2002) 

O líder das equipes de alto desempenho possui papel fundamental para reconhecer 

as competências dos profissionais, realizar a integração entre as pessoas, delegar 

tarefas adequadas, compartilhar conhecimento e investir no desenvolvimento dos 

profissionais. 

 

EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO COM PROFISSIONAIS 4.0 

 

Equipes de alto desempenho com profissionais 4.0 possui os seguintes facilitadores: 

1. Possuem profissionais que investem em autoconhecimento, controlam melhor 

suas emoções e conseguem decidir mais rapidamente em situações de estresse. 

2. Possuem profissionais que além de suas graduações são multidisciplinares e 

conseguem analisar um cenário de forma mais global. 

3. Possuem profissionais com senso de urgência diferenciado, são organizados, 

conseguem determinar prioridades e entregar mais rapidamente suas atividades. 
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4. Possuem profissionais colaborativos, e um ambiente saudável com pessoas 

com bom relacionamento. 

5. Possuem profissionais flexíveis, capazes de se adaptarem às constantes 

mudanças. 

6. Possuem profissionais que valorizam a diversidade e que conseguem 

reconhecer facilmente as diferenças que agregam. 

 “Entende-se que um ambiente constituído por profissionais de diferentes formações, com diferentes 

histórias de vida, tem maior chance de fazer uma leitura de mundo muito mais abrangente, visualizar 

ângulos não percebidos por muitos, apresentar ideias originais e usar referências pouco comuns. A 

empresa formada por diferentes públicos internos tem um repertório rico de comportamento e 

conhecimento para atender a diferentes públicos externos. Ademais, é a diversidade que estimula a 

criatividade. (QUADROS et al., 2002) 

Equipes formadas por esses profissionais responderá positivamente a todos os 

estímulos externos e internos e entregará com muito mais qualidade e mais 

rapidamente. 

 

O PAPEL DO LÍDER NO DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DAS EQUIPES DE 

ALTA PERFORMANCE 

 

Segundo Abraham Lincoln, “A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades 

extraordinárias em pessoas comuns.” e o líder de alto desempenho tem a missão de 

identificar individualmente o potencial de seus subordinados e de incentivar a busca 

pelo crescimento pessoal e profissional. 

Líderes que não incentivam o desenvolvimento de seus colaboradores podem estar 

formando equipes com um bom nível de conhecimento no negócio da empresa e baixo 

nível de conhecimento das novas tendências do mercado. E, ao decidir buscar 

profissionais mais capacitados fora da organização acaba abrindo mão do período de 

investimento em conhecimento do negócio dos atuais profissionais. 

Um time de alta performance está sempre em busca novas técnicas para melhorar 

seu desempenho na organização e empresas que priorizam essa postura de seus 

gestores possuem um diferencial estratégico frente a seus concorrentes. 
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Um líder de alto desempenho tem a missão de direcionar seus colaboradores 

estabelecendo metas a serem cumpridas sem, para isso, podar seu poder criativo. 

Caberá ao colaborador definir um plano de ação onde estabelecerá estratégias para 

que os resultados sejam satisfatórios. O líder por sua vez acompanhará o andamento 

das atividades atuando pontualmente caso encontre um desvio que possa 

impossibilitar o cumprimento da meta estabelecida. 

O líder deve atuar como agente facilitador entre os colaboradores das diferentes 

equipes de trabalho e entre os colaboradores e o cliente final. É importante que esteja 

atento aos possíveis reflexos que as atividades de um colaborador possam ter nas 

atividades dos demais e atuar de forma rápida para que a informação esteja sempre 

disponível para todos os envolvidos em todas as fases do projeto.   

“Algumas providências são eficazes quanto ao bom funcionamento de um grupo, a saber: favorecer a 

integração das pessoas, observar a liderança voltada para a tarefa, tanto quanto os fatores de 

manutenção do grupo que dizem respeito às questões sociais; classificar papéis e expectativas; 

intensificar os valores e respeito às normas; bem como favorecer, sempre, uma maior coesão das 

pessoas.” (QUADROS et al., 2002) 

 

GESTÃO 4.0 

 

A Gestão 4.0 passa a ser relevante para as organizações que já estão direcionando 

seus gestores para este perfil, conforme disse Sandra Maura, hoje CEO da Topmind, 

em entrevista a DigitalLinx (2018) 

 

“Os hábitos de consumidores ganham destaque em todos os mercados e 
estão influenciando o modo como as empresas administram seus negócios, 
criando um novo modelo de gestão para dar conta dessa mudança de 
comportamento. O conceito da Gestão 4.0 nasce da necessidade que 
consumidores têm de falar e interagir com fornecedores de produtos e 
serviços. Esse estilo de administração faz com que as companhias interajam 
e trabalhem de acordo com as expectativas dos seus clientes.” (MAURA, 
2018) 
 

A indústria 4.0 traz mudanças no mundo corporativo e na sociedade como um todo, 

alterando o comportamento e as expectativas do consumidor. Para atender essas 

novas exigências as empresas estão adotando essa nova gestão, conhecida como 

Gestão 4.0. 
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A nova Gestão 4.0 está investindo massivamente em tecnologia para tornar o 

processo produtivo das empresas mais eficientes, ágeis e com qualidade. A 

virtualização dos processos permite aos gestores ter acesso rápido às informações 

acelerando o processo de decisão. 

É foco na Gestão 4.0 a boa interação de suas equipes permitindo uma comunicação 

mais eficaz aumentando a qualidade dos resultados, facilitando também o 

relacionamento de suas equipes com o mercado externo permitindo a empresa estar 

atenta às inovações e ter papel de destaque nesse contínuo processo de 

transformação do mercado.  

A Gestão 4.0 tem a responsabilidade de unir a alta performance de resultados a partir 

de uma gestão estratégica do conhecimento na qual a inteligência emocional tem 

papel fundamental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Comparando o perfil esperado dos profissionais da Revolução Industrial 4.0 com o 

perfil dos profissionais de alta performance é possível identificar algumas 

características em comum trazendo a reflexão de que o profissional de alta 

performance já está se capacitando para as novas tendências de mercado de trabalho 

da mesma forma que as empresas que valorizam este profissional e administram 

trabalhos sendo executados fora de seu ambiente físico também já estão 

desenvolvendo soluções diferenciadas de gestão à distância. 

O grande desafio para as empresas será encontrar o equilíbrio entre manter a 

qualidade do funcionamento das atividades diárias e o investimento constante de 

tempo / dinheiro no desenvolvimento de seu pessoal para que todos possam se 

apropriar das novas tecnologias garantindo a manutenção da mesma na revolução 

industrial 4.0. 

Para os profissionais, o desafio será aplicar no cenário atual o resultado de seu 

constante aprendizado estando sempre antenados nas mudanças do mercado de 

trabalho de forma que possam direcionar suas carreiras para as novas possibilidades 

que estão surgindo. Investir em aprimoramento de competências como atenção/foco, 
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percepção de si e de seu entorno, linguagem, competências técnicas e 

comportamentais é o melhor caminho para acompanhar essa onda irreversível de 

inovação tecnológica. 

No meio deste turbilhão de informações, é essencial identificar quais inovações serão 

fortalecidas, merecendo ser exploradas e quais serão descartadas e deverão ser 

ignoradas. O novo modelo de Gestão 4.0 possibilita a aproximação do consumidor 

com o produto e a sua marca através das estratégias criadas pelo time de alta 

performance. 
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AS AVALIAÇÕES DA APRENDIZAGEM NO PÚBLICO DA EJA 

 

Barros, Juliana Aparecida do Rêgo5,  

Almeida, Camila dos Santos6,  

Silva, Josemar Monteiro7 

 

RESUMO 

A presente pesquisa, realizada por meio de revisão bibliográfica, com foco na 

percepção dos estudantes de EJA (Educação de Jovens e Adultos), sobre a 

avaliação da aprendizagem, buscando uma reflexão acerca das práticas avaliativas 

docentes e sua importância na formação dos estudantes. Este tema se mostra 

pertinente, tendo em vista; que os professores em sua maioria, encontram 

dificuldades para realizar esta tarefa considerada complexa e muito relevante, 

segundo Esteban. Os objetivos específicos planejados foram: conhecer o contexto 

histórico da EJA, analisar sobre o seu papel do professor formador de cidadãos em 

nossa sociedade; identificar se avaliação é um instrumento fundamental em todas as 

áreas da educação, e, colaborar nas compreensões sobre a reestruturação da 

metodologia avaliativa dos profissionais da educação atuantes nas classes da EJA. 

A análise metodológica da pesquisa baseia-se na qualitativa em gerar conhecimentos 

que contribuam no desenvolvimento de uma prática consciente da aprendizagem, 

direcionados à solução de problemas específicos. Observou-se que modelo de 

avaliação caracterizado em muitos dos processos é a classificadora, que não 

contribui no processo de aprendizagem. Portanto, o modelo avaliativo mostra a 

necessidade de uma reformulação, para que a aprendizagem do indivíduo seja de 

qualidade, não dando ênfase apenas avaliação somativa, mas, deve-se aplicar os 

três tipos da avaliação: diagnóstica, formativa e somativa, para que o processo de 

ensino e aprendizagem seja aperfeiçoado para todos públicos das instituições 
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escolares e aos alunos da EJA. Assim sendo, a pesquisa apresenta a necessidade 

de uma reformulação no processo de avaliar os alunos em todos os níveis de 

aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação da aprendizagem. Educação de Jovens e Adultos. 

 

  INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma pesquisa sobre a avaliação 

da aprendizagem, buscando uma reflexão acerta das práticas avaliativas docentes e 

sua importância na formação dos estudantes. Este tema se mostra pertinente, tendo 

em vista; que os professores em sua maioria, encontram dificuldades para realizar 

esta tarefa considerada complexa e muito relevante, segundo Esteban. Na presente 

pesquisa, realizada por meio de revisão bibliográfica, com foco na percepção dos 

estudantes de EJA (Educação de Jovens e Adultos), pretendemos trazer contribuições 

como: 

O entendimento de como o processo avaliativo está contribuindo ou não na 

formação cidadã dos educandos em sala de aula e também na aprendizagem. A 

avaliação escolar é fundamental para a construção de nossa sociedade, entretanto, a 

forma como os professores avaliam seus alunos teêm contribuído para a separação e 

a exclusão dos discentes em processos de aprendizagem na sala de aula e fora dela, 

segundo o que relata Luckesi (2006, p.174) “[...] a avaliação da aprendizagem na 

escola tem dois objetivos: auxiliar o educando no seu desenvolvimento pessoal, a 

partir do processo de ensino- aprendizagem, e responder à sociedade pela qualidade 

do trabalho educativo realizado”. Pois, é comum nas salas de aulas grupos de alunos 

divididos e classificados como: alunos do grupo não satisfatório, alunos satisfatórios e 

os plenamente satisfatórios, isso demonstra que os professores contribuem para esta 

divisão na medida em que permitem e praticam esta separação. 

Sabemos que a avaliação da aprendizagem durante anos tem se estruturado de 

forma classificatória, assim muitos professores que estão em salas de aulas não 

conseguem ensinar de maneira que possam contribuir na aprendizagem dos 
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estudantes independentemente da aprovação ou reprovação. Contudo, a avaliação 

recebe maior importância quando revela de forma coerente a evolução destes alunos 

no contexto do conhecimento, e nos ajudar a compreender que apenas a nota: não se 

apresenta como base fundamental para avaliar a capacidade de aprendizagem dos 

estudantes. Deste modo, o que de fato foi aprendido será uma das partes mais 

importantes na formação destes sujeitos. 

O foco desta pesquisa encontra-se em perceber como os professores 

compreendem as práticas avaliativas que exercem e os resultados dessas práticas. 

Desta forma, se busca compreender as causas e a partir delas, apontar caminhos que 

possibilitem uma avaliação mais “justa e ética”, que também esteja voltada para o 

campo da democratização do ensino, possibilitando aproximar compreensões sobre a 

diminuição de reprovação e evasão escolar. 

 

Neste sentido, compreendemos a concepção de avaliação como aquela pela qual 

se busca o tempo todo estar observando e pensando as situações didáticas que 

envolvem aluno e professor. Assim sendo, é necessário ter consciência referente aos 

desafios que enfrentaremos no cotidiano, perante a realidade vivenciada nas escolas. 

A avaliação é um instrumento fundamental em todas as áreas da educação, 

desde os anos iniciais até o ensino superior. Sabemos que esta prática tem sido 

utilizada nas salas de aulas para aprovar ou reprovar sem promover uma reflexão 

acerca do processo de ensino a aprendizagem. A pesquisa tem apresentada tem 

como principal finalidade a reflexão da avaliação na EJA, Educação de Jovens e 

Adultos, portanto, analisando o processo avaliativo desses estudantes, como também 

suas práticas educativas, tendo em vista o cenário dos alunos que pararam de ir para 

escola; e depois de um bom tempo fora da sala de aula, voltaram a estudar. 

A avaliação é um dos grandes problemas na aprendizagem nos diversos níveis 

e modalidades de ensino. Na Educação de Jovens e Adultos, EJA, também não tem 

sido diferente, essa discussão mostra e constata que muitos dos estudantes com 

escolaridade interrompida: eram adolescentes. Estes sujeitos argumentam serem 

alvos de avaliações antidemocráticas e eliminatórias que muitas vezes se repetem 

quando estes estudantes voltam aos estudos, segundo Souza (2003). 
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Esta pesquisa tem por objetivo colaborar nas compreensões sobre a 

reestruturação da metodologia avaliativa dos profissionais da educação atuantes nas 

classes da EJA, analisando, sobre o seu papel de formador de cidadãos em nossa 

sociedade. O importante a se considerar é que os alunos da Educação de Jovens e 

Adultos têm uma forma de ensino diferente dos alunos que estão em salas de aulas na 

idade certa, pois muitos desses jovens e adultos são trabalhadores e buscam concluir 

seus estudos em um espaço de tempo menor. 

 

  A CONTRIBUIÇÃO DAS PESQUISAS 

 

Para a base do artigo pautamos em estudos de pesquisa, baseados nas 

seguintes categorias teóricas: Educação de Jovens e Adultos; e Avaliação Escolar. 

Apresentaremos uma análise realizada no levantamento das obras e autores mais 

relevantes à compreensão de nossa pesquisa, valorizando o compromisso ético e 

profissional de auxiliar com os estudos que já são desenvolvidos sobre essas 

temáticas. 

 

 A EJA E SUA HISTÓRIA NA SOCIEDADE 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta uma história referente ao 

processo de escolarização que se iniciou na colonização do Brasil e o objetivo era de 

ensinar a população os novos costumes procedentes de outras culturas, para que 

assim pudessem apoderar-se das terras e escravizando os habitantes apresentando 

para os nativos uma sociedade diferente e uma nova maneira de viver. 

Os padres jesuítas pensavam que a conversão dos índios não seria possível, 

sem a compreensão do ler e escrever. Percebe-se a importância da alfabetização 

(catequização) na vida dos indivíduos adultos, não só servissem a Igreja Católica uma 

das maiores instituições da época, assim como para o trabalho (SOUZA, 2007). Os 

Jesuítas comprometeram-se em executar duas ideias: a pregação da fé católica e o 

trabalho educacional. 
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A educação apresentada para os índios não busca mostrar uma educação de 

qualidade, pois iniciaram desconstruindo seus costumes impondo condições 

diferentes, uma realidade que era desconhecida para os nativos brasileiros, sendo 

assim a nossa educação já começou de maneira exploratória, no sentido que a 

aprendizagem aconteceria através de troca (eu ensino e os indígenas apresentam as 

riquezas do continente), constituindo assim um desafio, deixando de viver o que 

“aprendeu” para aprender o que não viveu. 

A história da sociedade brasileira não é fácil de compreender até porque se 

esconde boa parte da realidade como ela foi. Muitas pessoas não sabem que a 

catequização foi uma das muitas estratégias para colonizar os nativos, e a melhor 

forma era ensinar novos costumes, vindo de outras culturas, pois, na medida em que 

ensinavam as primeiras letras, ensinavam também a doutrina católica e conquistavam 

os nativos com outros interesses. Dessa forma, pode-se observar que a Educação de 

Jovens e Adultos não é recente no país, pois pode ser verificada desde o 

Brasil/Colônia. Quando se falava em educação para a população. 

O processo de educação escolarizada no Brasil começou somente no século 

XVI, pois como o interesse dos portugueses era conquistar a terra brasileira a melhor 

forma possível era começarem pela educação. De acordo, com Soares (1996), a 

primeira experiência de alfabetização iniciada pelos os jesuítas no período colonial 

coordenada pelo Padre Manoel de Nóbrega, começou com filhos dos colonos e os 

mestiços que tiveram suas primeiras instruções escolares. 

Sabemos que esta forma de educação não era uma educação de qualidade e 

igualitária a todos como pessoas sociais, pois através da catequização se ensinava 

as línguas portuguesa e espanhola, incluindo outra cultura que não era nossa, um 

novo modelo de vida baseado nos europeus, na religião católica, tendo como público 

principal crianças indígenas, pois se acreditava que por serem crianças o 

desenvolvimento intelectual seria mais fácil de ser realizado. De acordo, com 

Strelhow, (2010, p.51) 

 

Se olharmos para a educação brasileira, desde o período colonial, poderemos 
perceber que ela tinha um cunho específico direcionado às crianças, mas 
‘‘indígenas também adultos foram também submetidos à intensa ação cultural 
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e educacional’’. A Companhia Missionaria de Jesus tinha a função básica de 
catequizar (iniciação à fé). 
 

Compreende-se que o autor concorda que a intenção da educação na época 

colonial não era promover uma aprendizagem de qualidade, voltada para a realidade 

vivenciada por cada indivíduo em sua própria cultura, mas de condicionar os 

estudantes a seguirem um modelo de educação doutrinada pela religião católica como 

base primordial sendo um modelo de sociedade. Mesmo com o passar dos anos, 

décadas e séculos é notório que este modelo de educação não mudou muito, pois a 

construção da aprendizagem segue-se limitada e dominada por uma minoria que 

“determina” como deve ser nossa educação. 

Segundo Ferreira (2018, p.17), além das crianças era necessário ensinar os 

jovens e adultos, assim eles iam se tornar "civilizados", deixando de ser "selvagens". 

Para os europeus os nativos não tinham cultura, por isso era necessário salvá-los, os 

ensinando a ser "gente"’ através da religião e da cultura. Esta forma de condicionar a 

sociedade da época em um modelo de educação europeia demonstra o poder que uma 

cultura tida como superior, exerce sobre outras. Desta forma, compreende-se que 

pensar outra cultura ou passar a viver outra cultura seria o modelo ideal para termos 

não só uma educação diferente, mas também uma sociedade que pensasse diferente. 

Na verdade, não era isso que os nativos queriam, pois, não é algo positivo uma 

cultura que imponha sobre outras sendo um único modelo de sociedade, a ser 

seguido. Compreende -se que a educação tenha que proporcionar uma aprendizagem 

superação dos obstáculos encontrados e não possibilitando mais problemas. Neste 

modelo de educação europeia, observou-se que não houve uma preocupação com os 

nativos, não valorizaram o que existia de melhor na cultura brasileira, já que o 

interesse não era de fato possibilitar uma educação qualitativa igualitária para todos, 

mas, uma educação que dominassem os menos favorecidos. 

Com a expulsão dos jesuítas no século XVIII, o ensino até então estabelecido 

passou a ser a responsabilidade do Estado brasileiro de legislar o ensino no Brasil. 

Neste momento temos o Estado Imperial Brasileiro, um período da história brasileira 

entre 7 de setembro de 1822 (Independência do Brasil) e 15 de novembro de 1889 
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(Proclamação da República). A educação de adultos teve novas ações que ocorrem 

na  época do Império. 

Iniciaram a abertura de escolas noturnas para ensino de adultos, elas 

apresentavam baixa qualidade no ensino, e os cursos, normalmente, eram de curta 

duração. Segundo, Soares (1996) a constituição Imperial de 1824 oferecia a todos os 

cidadãos a instrução primária gratuita. Entretanto, somente a elite da sociedade 

poderia ocupar funções na burocracia imperial ou na política. 

Após a expulsão dos jesuítas e a possibilidade de se pensar em uma educação 

igualitária, tendo em vista que a responsabilidade da educação seria do estado, não 

se percebe diferença na realidade da educação, os anos passam a população 

aumenta, mas a desigualdade educacional permanece. 

Com o fracasso do sistema colonial e achegada do Império, que por sua vez era 

voltado para a classe dominante, excluindo mais ainda os indígenas, negros e as 

mulheres, em vez de garantir e valorizar a educação aos mesmos restringia a educação 

para os filhos de colonizadores. Portanto, se observar que o analfabetismo não é um 

fato natural, mas uma realidade construída, político, social e cultural, na medida em 

que o ensino era limitado socialmente e culturalmente para os negros, os indígenas e 

as mulheres por serem considerados inferiores. Sendo assim, a educação tinha um 

grupo específico voltado simplesmente para o gênero masculino e de pele branca que 

pertencesse à elite. 

Segundo Ferreiro (2018, p.18), no caso das mulheres era mais desigual, mesmo 

que elas fossem de classe nobre e de pele branca não poderiam estudar, pois a função 

das mulheres era apenas de ser dona de casa e cuidar dos filhos, não podiam exercer 

outras funções na sociedade, o sistema político era patriarcal. A mulher tinha que ser 

do lar, isso significava que ela tinha que estar sempre arrumada, mas não muito, sua 

conduta tinha que ser inquestionável, reservada e tímida que jamais poderia 

desobedecer ao marido, seu papel era unicamente cuidar da casa, dos filhos, por esse 

motivo que elas não precisavam estudar. 

Segundo Strelhow, (2010, p. 51), “a partir do Ato Adicional de 1834, a 

responsabilidade ficou com as províncias a instrução primária e secundária de todas 

as pessoas, porém foi designada especialmente para jovens e adultos”. Em 1834 
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ocorreu uma mudança, a instrução primária e secundária foi designada especialmente 

para os jovens e adultos, as províncias tornaram responsáveis pelo ensino dos 

mesmos. 

Apesar das mudanças que aconteceram no século XIX, onde os jovens e adultos 

iriam receber uma educação primária e secundária que estaria responsabilidades das 

províncias, sabemos que esta educação era carregada de um princípio missionário e 

caridoso e não houve progresso, o aprendizado dessas pessoas era uma maneira que 

a elite tinha de dominação para que alguns conseguissem o letramento não eram 

ensinados a pensar. 

Segundo Ferreira (2018, p.18), a educação sempre foi limitada para um grupo 

de pessoas pertencentes a elite, excluindo principalmente os jovens e adultos 

pertencentes às classes menos favorecidas, que apesar de terem direito à instrução, 

a mesma era negligenciada, realizada por quem quisesse ensinar. Os “profissionais” 

escolhidos para lecionar não precisavam de uma formação específica, se soubessem 

ler e escrever pouco ou muito não importava, pois, o ato de ensinar para as pessoas 

analfabetas era visto como uma ação de caridade. 

É perceptível como o modelo de educação determinado pelos europeus 

contribuiu negativamente para nossa sociedade, como visto anteriormente para uma 

pessoa analfabeta “aprender ler ou escrever”, qualquer pessoa estaria apta a ensinar, 

já que para um sujeito que não conhecia o letramento, na visão da elite e do poder 

dominador era natural. Portanto a educação para essas pessoas excluídas e menos 

favorecidas seria uma caridade, não precisando de professores qualificados para 

ensinar. Por isso é que a nossa educação mesmo no século XXI, vivencia as 

dificuldades que vemos, o número de analfabetos que há em nosso país é muito 

grande, e de alunos evadidos das escolas, principalmente da EJA. 

De acordo com Ferreira (2018, p.19), de 1889 a 1930 foi o período denominado 

República Velha ou a primeira República brasileira, este modelo de administração 

baseava- se no federalismo, tendo como modelo os Estados Unidos. República de 

princípio significa "uma determinada coisa que é de todos", ou seja, todos têm direitos 

iguais. Porém, esse público é um tanto questionável, pois apesar de estar em uma 

"democracia", onde todos os cidadãos poderiam escolher seus representantes 
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políticos através do voto, no entanto esse voto se restringe a elite dominante. Assim 

como os votos eram restritos a um grupo da elite que dominava a sociedade, com a 

educação não era diferente, pois mesmo no papel estando escrito que o direito 

igualitário é para todos isso de fato não acontece. No início do século XX houve uma 

mobilização que tinha como objetivo erradicar o analfabetismo, pois alegavam que as 

pessoas analfabetas eram culpadas pela situação do subdesenvolvimento do nosso 

país. 

Em 1915 foi criada a liga brasileira contra o analfabetismo Associação Brasileira 

de Educação (ABE). Esta foi a primeira organização de Profissionais da Educação do 

Brasil. Nesse momento o mesmo poder que não possibilitou uma educação de 

aprendizagem e igualitária aos sujeitos da época, faz uma manobra na qual alfabetizar 

estas pessoas possibilitaria o desenvolvimento do país. Observa-se que os interesses 

da elite não eram transformar sujeitos para pensarem diferentes, como homens e 

mulheres de direitos que são. O objetivo desta “preocupação” era ensinar e 

condicionar o que eles deveriam fazer. Portanto, nesse momento de erradicar o 

analfabetismo através das escolas, principalmente com a EJA, tinha supostamente o 

objetivo de contribuir com o desenvolvimento do país. 

Fica evidente que desde a colonização do nosso país (Brasil), se percebe que a 

elite masculina e de pele branca tem conseguido dominar vários setores da sociedade. 

Esta realidade proporcionou uma desigualdade e divisão social, cultural e religiosa 

para com os sujeitos que deveriam ter direitos iguais. A educação poderia ser o 

caminho mais fácil para que se chegasse ao conhecimento pleno de seus direitos e 

deveres, mas não acontece, pois, em toda trajetória educacional da nossa sociedade 

tiveram os escolhidos e os excluídos. Diante desta situação, vivemos em um país 

onde existem milhares de analfabetos em pleno século XXI. 

Estamos vivenciando uma realidade que foi construída a partir de uma imposição 

cultural religiosa, social e elitista europeia. Todavia, frente os desafios e obstáculos 

que enfrentamos por séculos surgem a seguinte pergunta: O que pode se fazer para 

que consigamos inverter esta situação que causou divisões e prejudica os mais 

necessitados? É visto que mesmo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) sendo uma 

porta aberta para os sujeitos sem escolaridade ou com pouca escolaridade poderem 
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concluir seus estudos de modo formal, percebe-se que mesmo com esta possibilidade 

tem sido um grande desafio. 

De acordo com Soares (1996), a partir do século XX, em 1940 foi um período de 

muitas mudanças na Educação de Jovens e Adultos, quando houve iniciativas 

políticas e pedagógicas, com os surgimentos das primeiras obras especificamente 

dedicadas ao ensino supletivo, o lançamento da Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos2 (CEAA), fazendo com que ocorresse uma preocupação com 

a elaboração de materiais didáticos para adultos. 

Segundo Soares (1996), ao observar as mudanças começariam acontecer em 

relação a Educação de Jovens e Adultos que foram poucas, presumia-se que diante 

das dificuldades vivenciadas e os obstáculos encontrados no percurso da história 

educacional do nosso país que essas mudanças seriam o começo de uma 

transformação por meio do supletivo e assim, um olhar mais atencioso para estes 

estudantes. 

Em 1945, segundo Soares (1996), com o fim da ditadura de Vargas, o país 

começou a viver uma grande revolução no campo da política, e a sociedade passou 

por momentos de grandes crises. Houvera diversas críticas quanto aos adultos 

analfabetos, até mesmo foram culpados pelo analfabetismo estar causando a falta de 

desenvolvimento do país. Passou-se a buscar uma educação para todos a fim de que 

o desenvolvimento se tornasse possível, o que fez com que a educação de adultos 

ganhasse destaque na sociedade. 

Ainda em 1950 e no início dos anos 1960, o educador Paulo Freire emerge no 

cenário nacional com uma proposta de alfabetização e conscientização, que fosse um 

instrumento de libertação das classes oprimidas. Em 1963, Paulo Freire apresenta o 

Plano Nacional de Alfabetização3 (PNA). Este propunha um movimento de 

alfabetização que considerasse o contexto de cada comunidade. 

É perceptível que a Educação de Jovens e Adultos começa a se fortalecer 

mesmo diante de tantas dificuldades vivenciadas. Com as pessoas reivindicando o 

direito à educação, a partir da década de (1990), a Educação de Jovens e Adultos 

passa a ser considerada uma modalidade de ensino a partir da Lei n. 9.394/96 e esta 

concepção se fortalece com a aprovação, pelo Conselho Nacional de Educação, do 
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Parecer n. 11/2000 e da Resolução n. 1/2000 que tratam das Diretrizes Curriculares 

para Educação de Jovens e Adultos. Porém, isto não apresenta uma mudança radical 

nas escolas que seguem uma compreensão da EJA, sabemos que mesmo com 

melhorias esse modelo de ensino está na oferta de escolarização em um espaço curto 

de tempo. 

Dessa forma, percebe-se que a nossa trajetória de educação não mudou muito, 

são mais de quatro séculos vivenciados de dificuldades com a nossa educação. 

Portanto, precisamos lutar sempre, mesmo que os desafios possam continuar, com 

isso podemos proporcionar um modelo de ensino para todos com os mesmos níveis 

de aprendizagem. 

  

 OS DADOS DA EJA E A SUA HERANÇA HISTÓRICA 

 

Segundo Miriam Barbosa (2018), no Brasil em 2016, 7,2% da população era 

analfabeta. A situação é mais grave entre pessoas com mais de 60 anos (20,4%) e 

negras. A cada dez pessoas que são idosas pretas ou mesmo pardas, aparecem três 

que são analfabetas. Entre as pessoas brancas, apenas uma pessoa idosa é 

analfabeta em cada dez, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio Contínua – PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE/2016. 

Dados do IBGE de 2016 apontam que o Brasil tinha quase 25 milhões de jovens 

com idade entre 14 e 29 anos, fora da escola. De acordo com uma pesquisa do IBGE o 

principal motivo de afastamento dos estudos citado por 41% das pessoas jovens, foi o 

trabalho. No caso dos homens, a segunda justificativa mais citada foi a falta de 

interesse. Já o segundo fator mais apontado pelas mulheres foi a necessidade de 

cuidar de afazeres domésticos do lar. 

Contudo, percebe-se que a quantidade de pessoas sem instrução no Brasil 

apresentou uma redução em 2017. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que 

pessoas de 25 anos ou mais que não completaram nenhum ano do ensino 

fundamental caiu de 10,7% em 2016 para 8,8% em 2017. A incidência maior de 

pessoas sem instrução observa- se no Nordeste, 16,5%, e no Sudeste é menor, com 
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5,5% (PNADC/IBGE, 2017). Contudo, em 2017 a taxa de analfabetismo ainda é 

considerável, 7% dos jovens de 15 anos ou mais e 19,3% das pessoas com 60 anos 

ou mais (PNADC/IBGE, 2017). 

 

Tabela 1 - Número de matrículas EJA 2015 - 2017 por etapa de ensino, localização/ 

dependência administrativa 

 

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica (adaptada) 

 

Os dados atuais sobre a EJA, no Brasil demonstram que ocorreu um aumento 

no número de alunos matriculados no ano de 2017 (dois mil e dezessete), superando 

os dois anos anteriores. Sendo assim pode-se perceber que mais alunos estão tendo 

a oportunidade de concluírem o ensino fundamental e médio. Concernente a 

localização é perceptível que os matriculados na área urbana cresceram 

gradativamente nos três anos seguidos diferentemente dos da área rural que o número 

de alunos matriculados em 2017, superou apenas 2016, pois 2015 teve mais alunos 

matriculados do que os dois anos posteriores na área rural. Portanto, mesmo com 

aumento de alunos matriculados na EJA, ainda estamos muito distantes de uma 

educação de qualidade e igualitária a todos. 

 

 CARACTERIZAÇÃO DA EJA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 

 

Segundo Miriam Barbosa (2018), um breve panorama dos marcos históricos da 

EJA no Brasil nos revela que se faz notável desde a época da Colonização com os 
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Jesuítas, perpassando pelo Plano Nacional da Educação de 1934, pela Campanha de 

Educação de Adultos em 1947, Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

(CNEA) em 1950, pelo Movimento da Educação de Base (MEB) de 1960 e Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) de 1967; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (nº 5.692/71 – Ensino Supletivo) em 1971, criação da Fundação 

Nacional para Educação de Jovens e Adultos (Fundação Educar) nos anos 80, até a 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) onde se 

reafirmou o direito dos jovens e adultos ao ensino básico, chegando ao Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCEJA) em 2002 

e a criação da Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo – Programa 

Brasil Alfabetizado (Projeto Escola de Fábrica, PROJOVEM e PROEJA) e a criação 

do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) em 2007. De acordo 

com a caracterização da legislação da EJA, no Brasil é perceptível que muitas coisas 

mudaram em benefício dos estudantes da EJA, pois, como podemos observar no texto 

acima citado, ao longo da história da Educação de Jovens e Adultos tem se buscado 

fortalecer este modelo de educação através de leis que assegurem os direitos destes 

sujeitos. 

 

A AVALIAÇÃO NA EJA E SEUS DESAFIOS DO DIREITO À EDUCAÇÃO E 

APRENDIZAGEM 

 

A avaliação é um instrumento utilizado na prática diária desenvolvida por 

professores na intenção de investigar o grau de aprendizagem do aluno e suas 

dificuldades. Esta prática de avaliação contribui para a realização das devidas 

intervenções na educação, para que haja resultados melhores na qualidade do ensino. 

Na EJA o processo de avaliação é igual a qualquer modalidade de ensino, sendo assim 

o professor precisa ter uma didática clara, porque é um momento de entendê-la como 

sendo um processo contínuo e sistemático, para que consiga acompanhar o avanço 

do aluno no decorrer de sua trajetória, sendo assim, deve-se realizar as intervenções 

quando necessárias, no intuito de que sejam alcançados os objetivos, o ensino e 

aprendizagem. 
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Sabe-se que a avaliação ao longo do tempo tem se constituído um problema na 

prática pedagógica. Pesquisas têm sido feitas tanto por professores como por 

pesquisadores para tentarem entender as causas que levam ao alto índice de evasão 

e repetência escolar, vivenciada principalmente no público na EJA. Dessa forma, 

surgem questionamentos: como tem sido o discurso e as práticas pedagógicas que 

se aplicam a esses alunos? Considera-se que o processo de avaliação e 

aprendizagem precisa auxiliar de forma positiva a frequência desses indivíduos em 

sala de aula. 

Percebe-se que a avaliação da aprendizagem na escola de jovens e adultos, é 

menor o período de aula, sendo de quatro horas diárias, diferente da escola regular, que 

os alunos permanecem no período de seis horas. A consequência dessa redução de 

tempo, faz com que o desenvolvimento dos conteúdos seja aplicado rapidamente 

prejudicando a aprendizagem dos educandos. 

Além do desafio do tempo, os professores muitas vezes se defrontam com 

alunos desmotivados na aula. Os educadores devem estar preparados para esta 

situação, pois precisam desenvolver estratégias para que os indivíduos se sintam 

acolhidos e estimulados para uma aprendizagem prazerosa. 

Foi formulada por Luckesi (1998), uma das suas concepções mais comuns e 

significativas referente a avaliação da aprendizagem, é que a avaliação é um 

julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma 

tomada de decisão. 

Segundo Luckesi (1988), as três modalidades de avaliação, que precisam estar inter- 

relacionadas: somativa, formativa e diagnóstica. Sendo assim, é fundamental que haja 

um entendimento e uma compreensão do papel significativo e fundamental, dessas 

modalidades, que precisam favorecer positivamente ou negativamente para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos educandos. 

A avaliação somativa sempre acontece no fim de um bimestre ou semestre, e 

tem a finalidade de classificação dos alunos, conforme os níveis de desenvolvimento 

apresentados em suas notas e conceitos. 

A avaliação formativa acontece durante o processo ensino-aprendizagem, 

quando é possível verificar o grau de conhecimento de aprendizagem. A avaliação 
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formativa apresenta um importante papel, visto que associada a avaliação diagnóstica 

mostra-se um instrumento de aperfeiçoamentos de critérios qualitativos. 

A avaliação diagnóstica é aplicada com dois objetivos: verificar o nível do 

processo inicial de aprendizagem dos alunos, inter-relação com as habilidades, 

experiências e conhecimentos acumulados, assim como, observar as causas das 

dificuldades apresentadas no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. A 

avaliação diagnóstica é um instrumento de percepção do estágio em que se encontra a 

aprendizagem do educando. 

Sendo assim, aponta Luckesi (1988, p.72): 

 

Com a função classificatória, a avaliação constitui-se num instrumento 
estático e formador do processo de crescimento; com a função diagnóstica, 
ao contrário, ela constitui-se num momento dialético do processo de avançar 
no desenvolvimento de ação de crescimento para a autonomia do crescimento 
para a competência etc, como diagnóstico, ela será um momento dialético 
do senso de estágio em que se está e de sua distância em relação à 
perspectiva que está coloca como ponto a ser atingido a frente. 
 

. Nesta perspectiva, a avaliação classificatória muitas vezes é utilizada por 

alguns professores como uma punição disciplinar, referente a conduta disciplinar do 

aluno na sala de aula. Portanto, a avaliação diagnóstica, apresenta uma função 

contrária da classificatória constitui um momento de discussão e debates que procura 

progredir no desenvolvimento e desempenho das competências dos educandos para 

que estimule a sua autonomia. 

A avaliação é o foco de dúvidas e de discussões, contudo, a avaliação pertence 

aos processos desenvolvidos sob o conceito de autossuficiência social, sendo 

imprescindível para que as normas escolares sejam democratizadas. Conforme 

Esteban afirma: 

“Avaliar, como tarefa docente, mobiliza corações e mentes, afeto e razão, 

desejos e possibilidades. É uma tarefa que dá identidade à professora, normatiza sua 

ação, define etapas e procedimentos escolares, media relações, determina 

continuidade e rupturas, orienta a prática pedagógica” (ESTEBAN, 2003, p.10). 

Como afirma, Luckesi (1995): 
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A avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do 
estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar 
decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo 
de aprendizagem. É importante aprender aquilo que se ensina na escola, a 
função da avaliação será possibilitar ao educador condições de compreensão 
do estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista poder trabalhar com 
ele para que saia do estágio defasado em que se encontra e possa avançar 
em termos de conhecimentos necessários. Desse modo, a avaliação não 
seria tão-somente um instrumento para a aprovação ou reprovação dos 
alunos, mas sim um instrumento de diagnóstico de sua situação, tendo em 
vista a definição de encaminhamentos adequados para sua aprendizagem. 
Se um aluno está defasado não há que pura e simplesmente, reprová-lo, e 
mantê-lo nessa situação (LUCKESI, 1995, p.81) 
 

Deste modo, é muito importante que o processo avaliativo seja visto de maneira 

mais atenciosa por parte dos educadores, pois o processo avaliatório é uma tomada de 

decisões importantes, sempre com um olhar cuidadoso, para que não ocorram 

situações constrangedoras na vida escolar dos alunos. 

A avaliação do aproveitamento escolar deve ser analisada de forma que a 

atribuição seja de qualidade, não tendo apenas um aspecto classificatório, precisa 

oferecer contribuição para tomada de decisão, visando o conhecimento e orientando a 

ação. Assim, Luckesi (1995) relata que “O objetivo da aferição do aproveitamento 

escolar não será a aprovação ou reprovação do educando, e sim o direcionamento da 

aprendizagem e desenvolvimento”. (p. 96). 

Portanto, o processo avaliativo só acontecerá se existir uma compreensão de 

mundo para os estudantes, com uma avaliação da aprendizagem que vise a igualdade 

do desenvolvimento pedagógico de cada indivíduo. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho pudemos observar a história da Educação de Jovens e Adultos 

em sua reflexão social, trazendo-nos para um cenário atual, que ainda é marcado pela 

desigualdade. A avaliação da aprendizagem, realizada em todas as modalidades 

educativas, necessita de um olhar ainda mais aprofundado na EJA, devido à herança 

histórica e as marcas emocionais trazidas pelos estudantes que muitas vezes 

passaram por situações de fracasso escolar. 
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A proposta que se encaminhou nesta pesquisa, compreende uma avaliação ética 

e justa, qualitativa e formativa do processo de ensino aprendizagem. Uma avaliação 

que não se justifique por aprovação ou reprovação, mas para que todos os atores do 

processo de ensino aprendizagem sejam conscientes e ativos. 

Contudo, os desafios encontrados na educação básica nos mostram que reflete 

diretamente na educação superior. Quando chegamos no ensino superior, 

encontramos praticamente o mesmo modelo de avaliação da aprendizagem aplicado 

por muitos dos professores se constituindo em uma educação tradicional, sendo a 

mais aplicada nas escolas do nosso país. 

O nosso olhar precisa ser além da sala de aula, os estudantes necessitam ser 

percebidos por completo, desde de sua vivência na comunidade onde mora até a 

chegada da escola, e os professores mesmo encontrando dificuldades tem que se 

desafiarem entendendo que a Educação de Jovens e Adultos ainda está longe de um 

modelo educacional qualitativo. 
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A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COMO RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Miranda, Marcelo Maurício ¹ 

 

RESUMO 

O conceito de Inteligência Emocional tornou-se conhecido, mundialmente, após 

a publicação do livro Inteligência Emocional, em 1995, por Daniel Goleman. No 

entanto, o surgimento desse conceito é datado do início da década de 1990, com o 

trabalho dos pesquisadores Peter Salovey e John Mayer. Desse período até os dias 

atuais, diversos estudos que foram realizados sobre o tema pontuam os benefícios da 

Inteligência Emocional em diversas áreas, como a da Educação. Este artigo objetiva 

apresentar as possibilidades da utilização dos recursos da Inteligência Emocional no 

que tange ao desenvolvimento do protagonismo juvenil, no fortalecimento e 

desenvolvimento de competências socioemocionais com esse grupo específico. O 

objetivo geral deste artigo é apresentar a Inteligência Emocional como uma forma de 

auxílio ao desenvolvimento do protagonismo juvenil. As bases teóricas são 

fundamentadas em autores que abordam as duas temáticas principais desta proposta: 

Inteligência Emocional e Protagonismo Juvenil. Este estudo está em fase de revisão 

de literatura. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Emocional; Protagonismo Juvenil; Educação.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Inteligência Emocional é um tema que, a cada dia, vem ganhando ainda mais 

interesse científico. Inúmeros estudos estão sendo realizados, em todo mundo, 

pontuando as contribuições da área para o desenvolvimento humano. 

 

1 Marcelo Maurício Miranda é docente do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) 
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O conceito de Inteligência Emocional, também conhecido pela abreviação IE, foi 

apresentado à comunidade científica pelos psicólogos Peter Salovey e John Mayer 

(1990), como sendo a capacidade do indivíduo monitorar os sentimentos e as 

emoções dos outros e os seus, de discriminá-los e de utilizar essa informação para 

guiar o próprio pensamento e as ações. 

O tema deste artigo é a relação entre a Inteligência Emocional e o protagonismo 

juvenil. Ou seja, como a Inteligência Emocional pode auxiliar essa prática educativa 

desenvolvida para os jovens? 

Ao final do artigo, esta, bem como outras questões, serão respondidas, e outras 

serão suscitadas, dentro do complexo processo do desenvolvimento conhecimento 

científico. 

A questão da Inteligência Emocional é ampla e em constante expansão, por isso, 

neste artigo, o foco será sua contribuição no processo de desenvolvimento do 

protagonismo juvenil (AUGUSTO, 2015). Entendemos, pois, que com o fortalecimento 

do protagonismo juvenil, pode-se potencializar a capacidade de liderança dos alunos, 

para que possam executar as atividades do seu cotidiano. 

O objetivo geral deste artigo é apresentar a Inteligência Emocional como uma 

forma de auxílio ao desenvolvimento do protagonismo juvenil. 

Para cumprir os objetivos propostos neste artigo é necessária a utilização de 

uma metodologia pertinente. Por isso, para a realização desta fase do estudo, teremos 

por base a revisão da literatura, que é um processo de busca, análise e descrição de 

um corpo do conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica. 

De acordo com método de elaboração e realização deste estudo, a revisão será 

narrativa, ou seja, não utilizará de critérios explícitos e sistemáticos para a busca e 

análise crítica da literatura. A busca pelos estudos não precisa esgotar as fontes de 

informações. Não aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas. A seleção dos 

estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitas à subjetividade dos 

autores. 

Espera-se, com este artigo, contribuir à discussão e estudos sobre as 

contribuições que a Inteligência Emocional pode oferecer ao desenvolvimento 

humano, de uma maneira geral.  
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Para o desenvolvimento deste artigo foram usadas bases teóricas das áreas do 

desenvolvimento humano, inteligência emocional, protagonismo juvenil e 

educomunicação. 

Para este estudo, desenvolvimento humano tem por base o conceito do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), definido como um 

processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades 

e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Diferentemente da perspectiva 

do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos 

recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano 

procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades 

(PNUD, 2019). 

A evolução pessoal e profissional está condicionada à capacidade de uma 

pessoa desenvolver a sua inteligência emocional. Inteligência emocional é um 

conceito relacionado a um indivíduo emocionalmente inteligente, ou seja, aquele 

capaz de identificar as suas emoções com mais facilidade. Entre as características da 

inteligência emocional está a capacidade de controlar impulsos, canalizar emoções 

para situações adequadas, praticar a gratidão e motivar as pessoas, bem como se 

automotivar, além de outras qualidades que possam ajudar a encorajar outros 

indivíduos (O’CONNOR, J. e SEYMOUR, J., 1995).  

Segundo Daniel Goleman (1995), um dos grandes expoentes mundiais na área, 

a inteligência emocional pode ser subdivida em cinco habilidades específicas: 

autoconhecimento emocional; controle emocional; automotivação; empatia; e 

desenvolver relacionamentos interpessoais (habilidades sociais).  

Para Goleman (1995), o fato de o sujeito controlar emoções e sentimentos, com 

o intuito de conseguir atingir algum objetivo, pode ser considerado com um dos 

principais trunfos para o sucesso pessoal e profissional.  

Já os conceitos de protagonismo juvenil e educomunicação são intimamente 

ligados. Aliás, o protagonismo juvenil é uma das ferramentas da educomunicação. 

O termo protagonismo juvenil surgiu no cenário político e econômico no final da 

década de 1980, como a concepção de empoderamento e participação democrática 

da juventude, e está relacionado à noção de sujeitos de direitos, presente no Estatuto 
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da Juventude, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA).  

Para Stamatos (2009), protagonismo juvenil remete a participação no processo 

de transformação política e social, atuação na comunidade, ao exercício da 

autonomia, à responsabilidade e ao exercício pleno da cidadania. 

A educomunicação é uma nova área do conhecimento se configura pelas inter-

relações entre as áreas da Educação e da Comunicação. 

O entendimento do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de 

São Paulo (NCE/USP), é que o conceito de educomunicação designa um campo de 

ação emergente na interface entre os tradicionais campos da educação e da 

comunicação, e que se apresenta, hoje, como um excelente caminho de renovação 

das práticas sociais que objetivam ampliar a possibilidade de expressão de todos os 

seguimentos humanos, especialmente da infância e juventude (SOARES, 2011). 

Na metodologia, além da definição e fundamentação das bases teóricas citadas 

acima, também faz parte a revisão bibliográfica narrativa. Nesse formato de revisão 

bibliográfica, não se utiliza de critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise 

crítica da literatura. A busca pelos estudos não precisa esgotar as fontes de 

informações. Também não se aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas. 

Na revisão bibliográfica narrativa, a seleção dos estudos e a interpretação das 

informações podem estar sujeitas à subjetividade dos autores. Por isso, para este 

estudo, esta base metodológica é adequada porque auxilia à fundamentação teórica 

de artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de cursos, dentre outros. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A questão principal deste artigo é apresentar a inteligência emocional como uma 

forma de auxílio ao desenvolvimento do protagonismo juvenil, para que os jovens 

possam desenvolver sua autonomia na tomada de decisão, lideranças, dentre outras 

áreas do desenvolvimento humano. 

Entre idas e vindas conceituais e críticas ao conceito de inteligência emocional 

(IE) idealizado por Daniel Goleman (1995), os autores Mayer e Salovey (1997), 
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precursores da área, afirmam que a IE implica a habilidade para perceber e valorar 

com exatidão a emoção; a habilidade para acessar e ou gerar sentimentos quando 

esses facilitam o pensamento; a habilidade para compreender a emoção e o 

conhecimento emocional, e a habilidade para regular as emoções que promovem o 

crescimento emocional e intelectual. 

Daniel Goleman (1995) afirma que a inteligência emocional pode ser subdivida 

em cinco habilidades específicas: autoconhecimento emocional; controle emocional; 

automotivação; empatia; e desenvolvimento de relacionamentos interpessoais 

(habilidades sociais).  

Este "controle" das emoções e sentimentos, com o intuito de conseguir atingir 

algum objetivo, atualmente, pode ser considerado com um dos principais trunfos para 

o sucesso pessoal e profissional. Um exemplo pode ser uma pessoa que consegue 

se concentrar no trabalho e finalizar todas as suas tarefas e obrigações, mesmo se 

sentido triste, ansiosa ou aborrecida (GOLEMAN, 1995). 

A inteligência emocional (IE), para grande parte dos estudiosos do 

comportamento humano, pode ser considerada mais importante do que a inteligência 

mental, ou quociente de inteligência (QI), para alcançar a satisfação em termos gerais 

(GOLEMAN, 1995). 

O caminhar científico da inteligência emocional acontece a cada momento em 

que um pesquisador se propõe aprofundar nesse tema e a descobrir seus pontos 

positivos, negativos e formas de desenvolvimento. 

A este respeito, Bechara, Tranel e Damasio (2002, p. 163) prestam contribuição 

à compreensão das evidências neurológicas da IE, partindo dos resultados das 

pesquisas em pacientes com lesões bilaterais do córtex pré-frontal ventro-mediano. 

Tais descobertas demonstram a influência das emoções nas funções cognitivas e 

comportamentais do indivíduo, incluindo a memória e a tomada de decisão, e são um 

bom exemplo de que possuir conhecimentos e um Q.I. elevado não bastam para que 

as decisões tomadas pela pessoa representem escolhas vantajosas para sua vida 

pessoal e social. 

Segundo esses pesquisadores, esta pesquisa proporciona evidência para o 

principal conceito de inteligência emocional, a qual pode ser vista como um conjunto 
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de aptidões emocionais que constituem uma forma de inteligência diferente da 

inteligência cognitiva (QI). Essa inteligência emocional (QE) faz com o indivíduo seja 

socialmente mais eficaz em certos aspectos da vida do que outros indivíduos. 

Não é intenção de este artigo esgotar todas as possibilidades teóricas sobre a 

inteligência emocional. No entanto, a partir deste ponto do estudo, faz-se necessária 

a discussão de outras questões também importante para esta proposta, como é o 

caso do protagonismo juvenil e a educomunicação. 

A educomunicação define-se como um conjunto das ações destinadas a integrar 

às práticas educativas o estudo sistemático dos sistemas de comunicação, criar e 

fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos, melhorar o coeficiente 

expressivo e comunicativo das ações educativas. Nesta perspectiva, a comunicação 

é feita para socializar e criar consensos, sendo que o objetivo principal é o crescimento 

da autoestima e da capacidade de expressão das pessoas, como indivíduos e como 

grupo. À soma dessas ideias, também se encontra a definição do conceito de 

educomunicação (SOARES, 1999). 

Para Sartori (2012) as práticas pedagógicas educomunicativas favorecem uma 

relação mais ativa e criativa do sujeito em relação às referências midiáticas a que tem 

acesso, isto é, potencializam os ecossistemas comunicativos entre todos os 

envolvidos no processo educativo. 

Educomunicação não é apenas um neologismo entre os termos Educação e 

Comunicação. É uma ação em que os membros no cenário escolar estão envolvidos: 

professores, alunos e comunidade escolar. 

No entanto, vale lembrar, que, em educomunicação os conceitos são ampliados. 

O conceito de educação refere-se àquela que acontece em todos os espaços e 

caminhos de toda uma vida, ou seja, a educação fora dos muros da escola, como 

definiu Paulo Freire. 

A comunicação não é, simplesmente, a emissão de conteúdo por um veículo de 

comunicação, seja ele rádio, TV ou internet. Todo ser humano que pode ser um 

veículo de comunicação, mesmo que não diga nada. Tanto é real esta questão que 

se amplifica, cada vez mais no mundo, estudos sobre a linguagem corporal e as 

microexpressões faciais. 
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Neste contexto, a educomunicação possibilita o diálogo com outras áreas do 

conhecimento, em arranjos mais abertos, criativos, críticos e participativos, em que se 

busca dar ênfase a uma educação dialógica de produção de conhecimento, que fuja 

àquela do tipo bancário, em que apenas há a transmissão de conteúdo (FREIRE, 

1969). 

Entende-se que a relação dialógica aqui tratada não é resultado direto da 

tecnologia adotada, mais ou menos amigável, mas essencialmente da opção por um 

tipo de convívio humano (SOARES, 2011). 

E nesta relação dialógica também se estabelece o protagonismo juvenil, com 

base nas ações da educomunicação. Aliás, para Soares (2011), um projeto que esteja 

ancorado na educomunicação deve desenvolver e propor o protagonismo juvenil. 

O protagonismo é uma forma de ajudar o adolescente a construir sua autonomia 

e interação, com a geração de espaços e situações propiciadoras da sua participação 

criativa, construtiva e solidária na solução de problemas reais, na escola, na 

comunidade e na vida social mais ampla (STAMATOS, 2009). 

O objetivo é que jovens possam ir construindo sua autonomia através da prática, 

da situação real, do corpo-a-corpo com a realidade, a partir da participação ativa, 

crítica e democrática em seu entorno social. As relações escola-comunidade, os 

programas não formais de educação para a cidadania, as ações nos campos do meio 

ambiente, da saúde, da promoção da qualidade de vida, da cultura, do esporte e do 

empreendedorismo produtivo são exemplos típicos de áreas onde esse tipo de 

participação juvenil pode ser exercido (COSTA; VIEIRA, 2006, p. 23). 

O protagonismo juvenil é uma forma de atuação com os jovens, a partir do que 

eles sentem e percebem da sua realidade. Trata-se de uma postura pedagógica que 

carece da mediação de um educador especializado, afinal, os adolescentes carecem 

de diretividade. Não se trata, contudo, de uma diretividade que venha a tolher sua 

iniciativa e sua criatividade. Pelo contrário, e defende uma forma de direcionamento 

que, em vez de inibir, estimule o exercício de níveis crescentes de autoconfiança, de 

autodeterminação e de autonomia (LAFLEY e CHARAN, 2008). E, nesses campos, o 

desenvolvimento da inteligência emocional dos jovens pode ajudar com que eles 

conquistem esses objetivos.   
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RESULTADOS 

 

A Inteligência Emocional não é obra do acaso. Daniel Goleman (1995) afirma 

que nós aprendemos a ter condução sobre nossa energia emocional através de cultivo 

sistemático. Não é através de medo e repressão que adquirimos controle das 

emoções. Não é sufocando as emoções, mas aprendendo a ter consciência delas 

para podermos percebê-las e dar-lhes a direção que queremos. 

E, como utilizar a inteligência emocional (IE) como uma forma de auxílio ao 

desenvolvimento do protagonismo juvenil? 

A partir dos autores descritos acima, bem como toda discussão teórico/científica, 

por meio de ferramentas da IE, aplicadas aos jovens, dentro ou fora da escola. 

Para esta atividade, o facilitador pode ser até mesmo um professor com 

formação na área da inteligência emocional, ou um colaborador externo que tenha 

essa formação. 

Existem inúmeras técnicas, uma delas, por exemplo, pode ser a que aborde oito 

pontos observáveis e práticos, a saber: aprenda a se observar e reconheça suas 

emoções; saber que as emoções influenciam as ações; conectar-se às emoções; 

trabalhar a automotivação; o centramento – que é ação convergida para seu centro, 

para a autoconduta, ação focada, orientada a partir de seu impulso interno, com 

equilíbrio energético; a comunicação real - forma como as pessoas se relacionam 

entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos, informações; a 

postura condutora – que é a capacidade direcionadora humana, na qual estão 

contidos os processos de tomada de decisões, planejamento, condução, gestão e 

liderança; e o aqui e agora – estar plenamente presente em cada ação e em cada 

expressão dinâmica. 

Ao propor uma ação que leve em conta os recursos da inteligência emocional, 

em que o ponto central é o jovem, o estudante, e que ele participe ativamente do 

desenvolvimento de seu protagonismo juvenil, fazendo parte de dinâmicas de grupo 

ou individuais com base na inteligência emocional, constata-se a aplicação do 

conceito de protagonismo juvenil de Ismar Soares (2011), bem como o que o próprio 
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autor denominou como ecossistema comunicativo em espaço educativo, presencial 

ou virtual, bem como melhora do coeficiente comunicativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para este artigo, e sem que se queira esgotar este tema amplo, contemporâneo 

e complexo, a partir dos autores estudados, das temáticas abordadas, bem como as 

perspectivas de futuro, entendemos que a inteligência emocional (IE) pode ser usada 

como ferramenta estratégica para o desenvolvimento do protagonismo juvenil, dentro 

e fora da escola. 

No que tange ao ambiente escolar, o facilitador para atividades que envolvam o 

desenvolvimento do protagonismo juvenil via IE pode ser, até mesmo, um professor 

com formação na área da inteligência emocional, ou um colaborador externo que 

tenha essa formação. 

No entanto, estas atividades podem acontecer em Organizações não 

Governamentais (ONGs), em clubes, associações de bairro ou espaços em que se 

possam realizar atividades alinhadas à proposição.  

Incentivar o trabalho em equipe, a colaboração, o respeito, a comunicação, a 

participação e a motivação dentro da sala de aula é um verdadeiro desafio enfrentado 

diariamente pelos professores. E, uma maneira eficaz e divertida de lidar com essas 

questões em sala de aula é por meio da realização atividades estribadas à inteligência 

emocional. 

Por fim, entendemos que a inteligência pode ser considerada a capacidade de 

escolher entre várias possibilidades a opção mais acertada para resolver um 

problema. Nesse sentido, vale diferenciá-la da sabedoria - que é o acúmulo de 

conhecimentos - já a inteligência significa fazer melhor uso de um saber prévio. 

O ser humano é capaz de desafiar obstáculos que podem ser desde a resolução 

de um problema matemático até falar corretamente em público ou realizar operações 

financeiras com êxito. 
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A inteligência não é só “saber muito” (é diferente da sabedoria), trata-se de 

colocar em jogo nossos conhecimentos e atitudes em todas as ações de nossa vida 

cotidiana. 

E a inteligência emocional está relacionada a habilidades tais como motivar a si 

mesmo e persistir mediante frustrações, controlar impulsos, canalizando emoções 

para situações apropriadas, saber esperar e adiar a satisfação, regular o próprio 

estado de espírito e impedir que a aflição invada a capacidade de pensar, criar 

empatia, motivar pessoas, ajudando-as a liberarem seus melhores talentos, e 

conseguir seu engajamento a objetivos de interesses comuns. 

Também é importante termos a percepção de que situações geram 

pensamentos e estes, por sua vez, geram emoções e são as emoções que estimulam 

nosso comportamento. Nosso comportamento é expresso por meio de respostas ao 

meio, e a qualidade dessas respostas pode garantir resultados positivos ou negativos. 

Este processo acontece o tempo todo, mentalmente, e agimos e reagimos a 

partir desta sequência, muitas vezes de modo automático e sem analisar as 

consequências para nós mesmos e para as pessoas a nossa volta. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR DIFERENCIADO NOS DOIS PRIMEIROS 

ANOS DA CRIANÇA 

 

Oliveira, Patrícia Cornélio C. de8 ; 

Almeida, Antonia L. de9; 

Almeida, Camila dos Santos10 

 

RESUMO 

Este artigo insere-se numa temática importante tendo como finalidade 

compreender a educação infantil. A ludicidade vem sendo bastante discutida na 

educação, pois o recurso lúdico na educação infantil tem auxiliado esse processo, 

dada a sua importância no desenvolvimento da criança. Tem por objetivo geral 

demonstrar a importância da educação infantil nos dois primeiros anos de vida da 

criança, visando uma melhor prática no aprendizado da criança. Os objetivos 

específicos visaram investigar a contextualização e a relevância da Educação Infantil 

no Brasil, a partir das bases legais presentes; propiciar uma aprendizagem 

significativa através da aprendizagem e relacionar a formação de professores como 

mediador no processo do ensino. A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica. 

Enquanto brinca, a criança sente satisfação, desejo e motivação, é o momento quando 

ela terá a oportunidade de expressar suas fantasias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Criança; Ensino; Brincar. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho pretende refletir sobre a importância da educação infantil nos 

dois primeiros anos da criança. Busca-se com essa pesquisa a ampliação do contexto 
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das práticas pedagógicas para crianças de dois anos, contribuindo para a descoberta 

de novas maneiras de interagir no âmbito escolar de forma prazerosa e com 

significativa aprendizagem, por meio do brincar. 

A pesquisa tem como objetivo geral demonstrar a importância da educação 

infantil nos dois primeiros anos de vida da criança, visando uma melhor prática no 

aprendizado da criança. E como objetivo específico a contextualização e a relevância 

da Educação Infantil no Brasil, a partir das bases legais presentes; propiciar uma 

aprendizagem significativa através da aprendizagem e relacionar a formação de 

professores como mediador no processo do ensino.  

Apresenta uma pesquisa bibliográfica, fundamentada na reflexão de leituras de 

textos, de autores que falam sobre o assunto (livros e artigos científicos). 

As brincadeiras e o brincar fazem parte do dia a dia das crianças, 

desempenhando importante papel no seu processo de desenvolvimento do ensino-

aprendizagem. As brincadeiras realizadas são fundamentais para a formação de sua 

identidade e autonomia, estimulando a comunicação da criança por meio de gestos e 

sinais, aperfeiçoando cada vez mais a sua capacidade de atenção, concentração, 

memória e imaginação, da imitação e espontaneidade, além do desenvolvimento das 

regras sociais e morais. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO 

 

Ao longo da história da educação brasileira, a Educação infantil nem sempre teve 

um lugar de destaque como modalidade de formação para a criança pequena. Essa 

ideia começou a se concretizar com o crescimento e transformação da urbanização e 

com a necessidade de que as crianças tivessem um lugar para ficar, enquanto suas 

mães estivessem trabalhando. 

De acordo com Bittar et al (2003), no Brasil a educação das crianças, no que se 

refere às políticas públicas, por muito tempo esteve relegada dessas políticas, não 

sendo assegurada pela legislação, ficando à margem do sistema educacional. Os 

autores afirmam que o início da preocupação com a Educação Infantil se deu em 
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meados dos anos 70, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 5.692/71. 

A referida LDB (BRASIL, 1971), no artigo 19, é mencionado que instituições 

deverão receber e educar as crianças com idade menor de sete anos. Ressalta ainda 

que as normas de ensino cuidarão para que as crianças de idade menor de sete anos 

recebam adequada educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições 

equivalentes. 

Ainda nos idos da década de 1970, o Ministério da Educação cria a Coordenação 

de Educação Pré-Escolar, pela qual especificou um papel importante no que se refere 

às políticas públicas para a Educação Infantil, pois estimulou o debate sobre funções 

e ações pedagógicas (NUNES et al, 2005, p.17). Mesmo com as mudanças e 

progressos nos anos 70, o atendimento à criança pequena ainda era ausente, 

desvinculado da responsabilidade com a educação da criança pequena. 

Já na década seguinte, em 1981, foi divulgado o Programa de Educação Pré-

Escolar, pelo Ministério da Educação, no qual foram estabelecidas “metas, prioridades 

e planos de ação da política pré-escolar” (BITTAR et al, 2003, p.36). Programa esse 

que coloca em primeiro lugar a ampliação do atendimento da pré-escola às crianças 

de classe social menos favorecida, com o propósito de expandir-se e na defesa de 

uma educação pré-escolar com vagos objetivos, em si mesma, desvinculada da 

escola de 1° grau (NUNES et al, 2005, p.17). 

Para desenvolver e aumentar o atendimento de baixo custo o Programa de 

Educação Pré-Escolar foi usado como estratégia no atendimento das crianças 

menores, e sendo assim um instrumento de reprovação por vários segmentos da 

sociedade, como sistemas de ensino, universidades, que denunciavam a 

precariedade das alternativas de baixo custo e reivindicavam a educação das crianças 

de 0 a 6 anos como direito social e político da infância. (BITTAR et al, 2003, p.37). 

A insatisfação com o sistema educacional, aliada à luta dos movimentos sociais, 

que visava uma educação pré-escolar de qualidade, se acentuou na década de 1980 

e com a iminência de uma nova Constituição, mobilizações foram desencadeadas em 

prol do reconhecimento da Educação Infantil a como direito. Além disso, havia a ideia 
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de sensibilização da sociedade em relação à Educação Infantil, como um período 

importante, específico e peculiar (BITTAR et al, 2003). 

Os movimentos reivindicavam um tratamento diferenciado às crianças, portanto, 

a Constituição Brasileira, que estava sendo construída, deveria reservar um espaço a 

elas no capítulo que trataria da educação (BITTAR et al, 2003 p.37).     

A partir da década de 1990, sobretudo com a promulgação da LDB e outros 

documentos, é possível observar mudanças na educação, em específico na Educação 

Infantil. 

A educação infantil é a primeira etapa do ciclo escolar da criança, onde todas as 

experiências adquiridas e todos os conhecimentos obtidos são de suma importância, 

pois dá-se início ao seu processo de formação como ser humano. 

 Com base na Constituição Federal em relação a crianças e adolescentes, ela 

determina que toda a criança necessitasse de ser tratadas com todos os direitos, 

passando assim a ser reconhecida cidadã em desenvolvimento, exigindo de direito 

uma atenção diferenciada. Segundo esse preceito constitucional, lhe é assegurado, o 

acesso a uma Educação Infantil de qualidade que contribua para seu desenvolvimento 

efetivo (BRASIL, p.61). 

Nesta perspectiva, a legislação traz a concepção da criança pequena como 

cidadã de plenos direitos, em particular o acesso a uma Educação Infantil de 

qualidade, sobretudo quando a insere na Educação Básica, dando-lhe a possibilidade 

de adquirir conhecimentos básicos para dar continuidade aos seus estudos. 

A educação infantil é proporcionada com momentos de interação, no qual a 

criança passa a compreender o mundo em que vive em todos os aspectos, ou seja, 

interage com todos que o cercam e consigo mesmo. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: 

 

As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres 
que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio, nas interações que 
estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e com o meio 
que as circundam, as crianças revelam seu esforço para compreender o 
mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam, e por meio 
de brincadeiras, explicitam as condições de vida a questão submetidas e seus 
anseios e desejos (BRASIL, 1998, p. 21). 
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Sendo assim, nesta primeira etapa escolar, a educação infantil tem a importante 

função de desenvolver, respeitando e valorizando as diversidades das crianças e, 

ainda, compreender que o cuidar faz parte deste processo. Neste sentido, ressalta-se 

como é imprescindível perceber que na educação infantil, o educar e o cuidar 

caminham juntos, ou seja, são indissociáveis. 

A criança hoje é entendida, segundo o Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil (BRASIL, 1998), como alguém que tem um papel ativo na 

sociedade, tendo a oportunidade de questionar e opinar, ou seja, são conhecimentos 

construídos pelas vivências. Essa concepção de criança é preconizada por outro 

documento educacional, mais atual, que é a Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC, conforme: 

 

As creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos 
construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua 
comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo 
de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas 
crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de 
maneira complementar a educação [...] (BRASIL, 2017, p. 32). 
 

Enfatiza-se que, na educação infantil, dá-se início ao processo de 

desenvolvimento das crianças em todos os aspectos cognitivos, afetivo, social e 

psicomotor, de maneira integral. Diante deste contexto, na Educação Infantil, faz-se 

necessário refletir quais metodologias utilizar, como elaborar práticas educativas 

inovadoras e quais recursos pedagógicos pode auxiliar no desenvolvimento integral 

das crianças. 

Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Os seis direitos 

de aprendizagem presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

representam um avanço nas políticas públicas pensadas para a Educação Infantil. 

Para aplicá-los no dia a dia é necessário que o professor conheça a fundo cada um 

deles para garantir às crianças experiências que contemplem os aspectos 

considerados fundamentais durante esse processo (BRASIL, 2017, p.35).  

Diante disso, as brincadeiras e vivências são preconizadas na BNCC, pois: 
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Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 
criatividade, suas experiências emocionais, corporais, expressivas, 
cognitivas, sociais e relacionais e é nesse ponto que iremos focar (BRASIL, 
2017, p.36). 
 

Com isso, constata-se que o brincar na educação infantil abrange todos os 

requisitos, podendo promover metodologias e práticas pedagógicas inovadoras e, 

ainda, podendo ser utilizado como recurso facilitador para proporcionar momentos de 

aprendizado significativo para as crianças. 

 

O LÚDICO E SUA CONTRIBUIÇÃO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

É necessário ressaltar que a ludicidade na educação infantil, proporciona 

informações importantes a respeito das crianças, suas emoções, sentimentos, 

desejos, seu desenvolvimento, como elas se interagem com os colegas, e, ainda, 

sobre a formação moral e linguística. O brincar não é somente um simples ato, pois 

brincando a criança se comunica e se expressa com o mundo. Para o adulto, o brincar 

seria um “espelho”, como uma fonte de dados para compreendermos como se dá o 

desenvolvimento infantil, por isso a sua importância (FRIEDMAN, 2006). 

Embora o brincar não seja uma atividade de suma importância na infância, as 

crianças precisam aprender a brincar, pois: 

 

A criança não nasce sabendo brincar, ela precisa aprender, por meio das 
interações com outras crianças e com os adultos. Ela descobre, em contanto 
com objetos e brinquedos, certas formas de uso desses materiais. 
Observando outras crianças e as intervenções da professora, ela aprende 
novas brincadeiras e suas regras. Depois que aprende, pode reproduzir ou 
recriar novas brincadeiras (KISHIMOTO, 2010, p.01). 
 

A autora destaca as interações, os materiais (brinquedos) e o uso dos mesmos 

no processo de aprender a brincar. Dessa forma, ao brincar, a criança aprende a criar 

e recriar ações, explorando espaços, descobrindo novas experiências, vivenciando 

diferentes emoções e sentimentos, compartilhando ideias, construindo os 

conhecimentos de forma considerável.  
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Um fator importante nas atividades lúdicas é a utilização dos brinquedos, que é 

o suporte das brincadeiras, pelos quais a criança desenvolve sua imaginação e 

criatividade, transformando diferentes materiais e objetos, em brinquedos.  

Diante disso, Santos; Cruz (2010, p.68) afirma: 

Para a criança nada é mais importante do que os brinquedos, pois estes 
proporcionam um mundo do tamanho de sua imaginação. Para que uma 
criança se torne um adulto saudável e bem ajustado é necessário que seu 
corpo esteja constantemente ativo, sua mente alerta e curiosa, seu ambiente 
dotado de materiais atrativos e sua inter-relação com as outras pessoas se 
efetive de modo natural e efetivamente bem estruturado (SANTOS; CRUZ, 
2010, p. 68). 
 

Aqui é possível observar outra questão destacada por Kishimoto (2010), que é a 

atuação do professor. É preciso considerar o planejamento pedagógico desse 

professor, bem com sua mediação, quando se utiliza o brincar no cotidiano escolar. 

Com isso, ao transformar objetos e materiais em brinquedos, o professor pode 

promover o desenvolvimento de diversas habilidades das crianças e, ainda, utilizá-los 

como fontes inesgotáveis de aprendizagem por meio da ludicidade.  

 

Se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização deveria 
criar momentos lúdicos de livre exploração, nos quais prevalece a incerteza 
do ato e não se buscam resultados. Porém, se os mesmos objetos servem 
como auxiliar da ação docente buscam-se resultados em relação à 
aprendizagem de conceitos e noções. “Nesse caso, o objeto conhecido como 
brinquedo não realiza sua função lúdica deixa de ser brinquedo para se 
tornar-se material pedagógico” (KISHIMOTO, 1999, p. 78). 
 

Sendo assim, o brinquedo pode ser considerado como uma ferramenta 

pedagógica que auxilia o professor no processo de aprendizagem, impulsionando o 

desenvolvimento integral das crianças, aperfeiçoando as metodologias e inovando as 

práticas educativas. Ou, por outro lado, pode ser oferecido às crianças para ações 

livres, como, por exemplo, o momento de brincar livre. 

Ressalta-se que, o ato de brincar ou de utilizar os brinquedos durante uma 

atividade lúdica, possibilita que as crianças demonstrem melhor seus sentimentos e 

emoções, permitindo conhecê-las melhor, observando quais são as suas 

necessidades para que se desenvolvam e aprendam. 
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Segundo Macedo et al (2005), desenvolvimento e aprendizagem mostram as 

duas fontes do conhecimento: uma endógena, que é o interior a uma pessoa; e a outra 

uma exógena, que se produz no exterior. No primeiro caso o desafio é desdobrar-se 

para fora, conservando sua identidade e envolvimento. No segundo caso, o interesse 

é colocar algo, sendo externo, a fazer parte do nosso, individualmente ou 

coletivamente. 

Ambas as situações, a endógena e a exógena, podem ser incentivadas por 

meio do brincar, pela interação que esta oferece, conforme: 

 

A criança desenvolve brincadeiras e aprende jogos. Pode também aprender 
brincadeiras com seus pares ou culturas e, com isso, desenvolver 
habilidades, sentimentos ou pensamentos. O mesmo ocorre nos jogos: ao 
aprendê-los, desenvolvemos o respeito mútuo (modos de se relacionar entre 
iguais), o saber compartilhar tarefas ou um desafio em um contexto de regras 
e objetivos, a reciprocidade, as ‘estratégias para o enfretamento das 
situações-problemas, os raciocínios (MACEDO, PETTY E PASSOS, 2005, 
p.10). 
 
 

Afirma Friedmann (2006), que na brincadeira a criança é livre para sonhar 

pensar, ordenar o mundo, e com a magia dos objetos que brincam reencontram nosso 

lugar em mundo tão desconhecido, de nossas relações com a s pessoas e coisas, os 

mistérios de nossa criação, como os adultos se relacionam com elas e outras pessoas. 

Nas brincadeiras as crianças podem construir simpatias e antipatias a pessoas e a 

tarefas do dia-a-dia, imitam e repetem o que quer que sejam ou de qualquer jeito. 

Podem construir do seu modo, na ilusão de um mundo, uma vida que elas querem 

para si e outras pessoas e coisas que são caras. 

No entanto Alécio (2011), fala que o processo de maturação da criança, a 

motricidade, o brinquedo, a afetividade e a inteligência estão sempre ligados. As 

atividades motoras, que estão relacionadas ao ato de brincar, proporcionam o 

desenvolvimento das funções afetivas e intelectuais, estabelecem o convívio social, 

estimula a criatividade, aprendem a tomar suas próprias iniciativas destacando-se 

como indivíduos. O brinquedo traduz a realidade para o mundo infantil, quando a 

criança manipula o brinquedo ela é tocada pela sua proposta, realiza descobertas, 

experiências, compara, criam e analisam. 



 
 

84 

Artigo: EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR DIFERENCIADO NOS DOIS PRIMEIROS ANOS 
DA CRIANÇA  

Autor: Oliveira, Patrícia Cornélio C. de; Almeida, Antonia L. de; Almeida, Camila dos Santos.  

Págs. 76 - 87. 

 

A vida da criança está entregue a sua imaginação. A realidade é presente 
vivido e sentido de maneira direta e imediata. Para ela tudo acontece como 
se estivesse sempre no reino do brinquedo, sem preocupações de resultados 
e, muito mesmo, de planejamentos (SANTIN, 2007, apud ALÉCIO, 2007, p. 
23).  

 

As brincadeiras fazem grande parte do desenvolvimento da criança, quando a 

mesma representa situações do cotidiano e que no futuro irá vivenciar. Cria situações 

não reais que tem uma ligação com a realidade, assim conhecendo suas habilidades 

e capacidades, que muitas vezes ainda não conhece, de uma forma está 

desenvolvendo o “eu” querer, fazer, vencer, poder e fracassar.  

Dentro das contribuições mais importantes da atividade lúdica no 

desenvolvimento infantil destaca-se: 

O brincar ajuda a criança no desenvolvimento social, afetivo, físico e intelectual, 

através da atividade lúdica às crianças formam conceitos, estabelecem relações 

lógicas, relacionam ideias, desenvolvem a expressão corporal e oral, reduzindo 

agressividade, reforçam habilidades sociais, integram-se na sociedade e constroem 

seu próprio conhecimento (NEGRINE 1994, p.41). 

Dessa forma, valorizar as atividades lúdicas, pois é uma atividade natural, 

necessária e espontânea a todas as crianças. Brincar é um direito da criança, 

reconhecido em convenções, declarações e em leis em nível mundial.  

Segundo a Lei de Diretrizes Básicas – LDB (BRASIL, 1996) (Art. 29), a 

Educação Infantil objetiva: 

I – Proporcionar condições para o desenvolvimento físico, psicológico e 

intelectual da criança, em complementação à ação da família:  

Vygotsky (2007), apud Melo e Ramos (2011), aponta que embora o prazer não 

pode ser definido como uma característica do brinquedo, ela preenche a necessidade 

da criança. É natural uma criança muito pequena satisfazer seus desejos de imediato.  

Tanto os estudos de Piaget como de Vygotsky, levam a refletir o significado do 

jogo simbólico e do brinquedo na infância, no ponto de vista do desenvolvimento da 

criança, da sua personalidade, que envolve um intercâmbio do cognitivo e do afetivo. 
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Através dele, desenvolve o conhecimento lógico-matemático, a linguagem, a 

representação do mundo, as relações interpessoais (VYGOTSKY, 2007). 

De acordo com Vygotsky (1994) a criança opera com significantes e significados, 

com objetos substitutos quando se brinca. Isto está no cotidiano do lúdico, por 

exemplo, quando uma criança utiliza um cabo de vassoura para representar um 

cavalo, ou uma boneca para representar um bebê, ou a si própria para representar a 

mamãe.  

Destaca-se, dessa forma, um processo educacional que parte do interesse e 

necessidade da criança, estimulando sempre o desenvolvimento da sua criatividade 

e atividade, na conquista da sua autonomia.  

É importante elaborar um estudo concentrado nas necessidades e 

potencialidades da criança. Permitindo saber que toda criança tem um grande 

potencial, estando sempre à espera de um adulto que a incentive nesse caminho de 

autodescobertas, de autorealizações criativas. Um adulto só poderá ser incentivador, 

se for portador dos conhecimentos teóricos que subsidiem corretamente as atividades 

práticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa possibilitou observar que as diversas áreas do conhecimento 

podem ser estimuladas com a prática das atividades lúdicas e o quanto é essencial à 

valorização dos mesmos na Educação Infantil. 

Atendendo diferentes aspectos do desenvolvimento da criança: físico, mental, 

social e emocional, a ludicidade na educação pode ser considerada um agente 

facilitador no processo educacional, para que o professor realize uma aula 

pedagogicamente rica e prazerosa. 

A presença de jogos e brincadeiras na educação estimula a memória e a 

inteligência, desenvolvem procedimentos que ajudam o educando a se reconhecer e 

a se orientar melhor no mundo. Pelo seu caráter lúdico e de livre expressão, oferece 

as crianças uma oportunidade de interação com o outro, que sem dúvida contribuirão 

para o seu desenvolvimento.  
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O brincar é uma ferramenta para que os educadores desenvolvam atividades 

que auxiliem no desenvolvimento cognitivo, motor e social; as crianças quando 

brincam agem com naturalidade expondo seus desejos e sentimentos, desenvolvendo 

sua capacidade de raciocínio e pensamento lógico.  

Toda fundamentação teórica nos dá suporte para compreender como trabalhar 

teoria e prática, que no dia a dia das escolas, percebemos que vai muito além da teoria 

e que para ofertar uma prática educativa de qualidade, exige um envolvimento maior 

entre os educadores e gestores. 
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RESUMO 

A logística reversa é muito importante não só para empresas como também para 

meio ambiente. Com crescimento do consumo, extração de matéria prima e 

necessidade de preservar o meio ambiente, as empresas precisam reestruturar seus 

processos, planejando e implantando a logística reversa como parte do processo. 

Existem empresas ainda não conseguem ver a importância da implantação da 

logística reversa em seus processos. Com uma legislação mais rigorosa, a 

necessidade dereduzir custos, as empresas buscam formas de reutilizar materiais 

reciclados e vem se preocupando com descarte corretos dos produtos no final de sua 

vida útil.  O interesse no tema “Logística Reversa”, cujo conceito tem como processo 

deplanejamento, implantação e controle eficiente e eficaz dos custos, dos fluxos de 

matérias primas, produtos em estoque, produtos acabados e informação relacionada, 

desde o ponto deconsumo até fim da sua vida útil, com o objetivo de recuperar valor 

ou realizar adisposição final adequada do produto. O uso da logística reversa pode a 

ser inseridocom os serviços mais eficientes de pós-venda e pós-consumo. Este artigo 

apresenta o conceito da logística reversa, pós-venda e pós-consumo, legislação e os 

benefícios que a empresa adquire com a logística reversa. 
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As empresas perceberam a necessidade de ter um departamento de logística 

eficiente, possibilitando que seu produto fosse bem armazenado e transportado até o 

cliente e assim garantindo um bom posicionamento no mercado. 

Segundo Bowersoxet al (1986, pag 26) “ é um esforço integrado com objetivo de 

ajudar a criar valor para o cliente ao menor custo total possível”. 

Mas a nova visão do cliente não é só comprar o produto, mas hoje há uma grande 

preocupação de como foi o processo desse produto, quais impactos causou no meio 

ambiente, quais materiais usados e como será feito seu descarte após uso.  

Com o mercado mais exigente e as influências das tecnologias, 

obsolescência   dos produtos, a logística empresarial começa a dar ênfase para qual 

destino os produtos terão após fim da sua vida útil, surgindo a logística reversa. 

Com esse novo publico, as empresas foram obrigadas a mudar seus processos 

e o atendimento para manter-se no mercado. 

A realização das atividades de acordo com a missão da logística reversa, tem 

com finalidade satisfazer ocliente, pois é quem proporciona a sustentação da empresa 

no mercado. 

A logística reversa tem por objetivo reinserir os resíduos em novos ciclos 

produtivos, ou ainda fazer reciclagem ou reaproveitamento, e assim preservar o meio 

ambiente e diminuindo a extração de matéria prima. 

Uma das definições de Logística Reversa é do autor LEITE (2005, p.16-17), 

assim definida: Entendemos a logística reversa como a área da logística empresarial 

que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do 

retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo 

produtivo, por meio dos canais de distribuições reversos, agregando-lhes valor de 

diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, 

entre outros. 

O artigo foi realizado poruma pesquisa bibliográfica constituída por consulta a 

livros e artigos, e o acesso aos documentos foram conseguidos por meio de bancos 

de dados e em bibliotecas. 

 

CONCEITO DE LOGISTICA  
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A logística surgiu na segunda guerra mundial com anecessidade de estocar 

suprimentos para abastecimento das linhas de produção das armas, de equipamentos 

e alimentos, para que fosse distribuídos na área de combate. 

Os líderes militares precisavam planejar, organizar e executar as tarefas de 

logística para que as tropas recebessem todos os suprimentos necessários. 

 

Conforme visto, a partir da segunda guerra mundial a logística deixou de ser 
preocupação exclusiva do ambiente militar e passou a ser foco de maior 
atenção por parte das organizações industriais e comerciais. Isso ocorreu 
devido à necessidade das organizações abastecerem mercados em um 
mundo carente por produtos e serviços de todos os tipos, decorrência da 
destruição causada pelo conflito ou, no mínimo, pelo desabastecimento 
oriundo do esforço da guerra. (Razollini, 2009, p.28) 
 

Com o fim da segunda guerra, os militares perceberam a necessidade de 

implantar todo conhecimento adquirido nas empresas, levando ao desenvolvimento 

de soluções logísticas. 

O crescimento da demanda nos anos 50 e 60 as empresas começam a se 

preocupar com seu cliente, buscando melhorar a distribuição de seus produtos, 

através do planejamento, organização e controle para s atividades de movimentação 

e armazenagem visando facilitar o fluxo de produtos.  

 

A logística constitui um conjunto de técnicas de gestão da distribuição e 
transporte dos produtos finais, do transporte e manuseio interno as 
instalações e do transporte das matérias primas necessárias ao processo. 
Laugeni e Martins (2003, p.05) 

 

 

CONCEITODA LOGISTICA REVERSA 

  

O conceito mais antigo sobre logística reversa foi no início do ano de 1970, onde 

se aplica à distribuição, porém voltados para o processo inverso, com o objetivo de se 

atender as necessidades de recolhimento de materiais,  

A logística reversa tem como objetivo fazer um planejamento de processo, 

implementação e controle do fluxo de matéria prima, estoque em processos e 

produtos acabados, possibilitando que seu produto possa ser reaproveitado após a 

sua utilização. 
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Para que os produtos possam ter um descarte correto, as empresas cuidam 

desde o inicio do processo do produto, buscando por matéria prima que possam ser 

reutilizadas ou recicladas, e assim diminuindo seus custos e contribuindo com meio 

ambiente. “Logística Reversa é um termo relacionado às atividades envolvidas no 

gerenciamento da movimentação e disposição de embalagens e resíduos” (CLM, 

1993, p.323). 

Os motivadores principais que fizeram as empresas a realizar atividades de 

logística reversa foram a exigência dos clientes intermediários da cadeia de 

suprimentos, razões ambientais e exigência do mercado. 

Mas com responsabilidade ambiental sendo vista com olhares mais sérios pelos 

órgãos nacionais, em 2014 começou a vigorar a Lei nº 12.305 de 02/08/2010, Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos, onde a logística reversa é citada no Art 3º, Parágrafo 

XII “logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada.” 

Com a sanção e regulamentação que estabelece a responsabilidade 

compartilhada entre os geradores de resíduos e a implementação de programas, 

alogística reversa torna-se ainda maior. “Logística reversa refere-se ao papel da 

logística no retorno de produtos, redução de fonte, reciclagem, substituição de 

materiais, disposição de resíduos, reparação e remanufatura...” (Stok (1998,20) 

Alguns motivos que torna logística reversa tema atual, são: a redução do período 

mercadológica dos produtos, a inutilização precoce dos produtos, ânsia consumidores 

por novos lançamentos. Os produtos quando não são mais utilizados, tornam-se 

resíduos e as empresas buscam através da logística reversa gerar retorno econômico 

reutilizando esses resíduos e ainda contribuindo para a sustentabilidade do planeta. 

As empresas veem como uma oportunidade de melhorar a imagem no mercado, 

utilizando de estratégias fundamentadas na responsabilidade social e ambiental. 

Os clientes possuem consciência ambiental e com isso buscam empresas que 

cuidam do descarte dos resíduos de seus produtos, visando esse novo mercado as 
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empresas têm buscado novas tecnologias e matérias primas para que seus produtos 

possam ser reaproveitados. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO DENTRO DA LOGISTICA REVERSA 

 

A logística reversa é uma área dentro da logística empresarial que agrega 

benefícios para empresa, através de várias ações desde redução de matérias primas 

até descarte final do produto.  

Um novo perfil de consumidor despertou as empresas tomarem medidas para 

adequara fabricação de seus produtos, para que após o fim de sua vida útil possam 

ser reutilizados ou reciclados. 

A logística reversa passou a fazer parte do fluxo logístico da empresa, pois além 

da venda dos produtos, controla também o fluxo de retorno. 

 

A logística reversa é uma área/função bastante ampla que envolve todas as 
áreas relacionadas com a reutilização de produtos e materiais com as 
atividades logísticas de coletar, desmonte e processo de produtos e/ou 
materiais e peças usadas a fim de assegurar uma recuperação sustentável 
dos mesmos e que não prejudiquem o meio ambiente. (CHAVES apud 
REVLOG, 2005, p.4) 
 

A empresa precisa planejara implantação e a estrutura, para que seja capaz de 

recolher, guardar e tratar os materiais. 

A prática da logística reversa trazem benefícios a médio e longo prazo, 

aumentando as vendas, fidelizando clientes com melhoria no atendimento. 

Os produtos voltam por meio de dois canais de distribuição reversos: a logística 

reversa de pós consumo e pós-venda, que tem por objetivo buscar outras utilidades 

para os produtos no final da sua vida útil e trabalhar com um estoque reduzido. 

 

 

 

 

 

LOGISTICA REVERSA PÓS-VENDA 
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O objetivo do pós-venda é o planejamento, operação e controle do fluxo físico 

dos produtos, quando retornam a cadeia de distribuição por motivos de garantia, 

qualidade, erro de expedição, defeito, entre outros. 

A empresa tendo um pós-venda bem gerenciado, possui uma vantagem 

competitiva através da diferenciação de atendimento, assim agregando valor aos 

clientes e os fidelizando. 

Esse relacionamento entre cliente e fornecedor contribui com redução de 

impactos ambientais e na construção de uma boa imagem corporativa. 

Dentro do pós-venda existem três categorias: retorno comercial, de garantia e 

substituição de componentes. 

No retorno comercial os produtos retornam, quando ocorrem erros de expedição, 

vendas em consignação, liquidações entre estações de vendas, pontas de estoque, e 

serão encaminhados a outros canais de vendas. 

No retorno por garantia os produtos retornam, quando ocorrem defeitos de 

funcionamento, defeitosde fabricação ou montagem, avarias na embalagem, produto 

fora da data de validade. 

No retorno de substituição de componentes quando é identificado o defeito 

decompetentes, como por exemplo recall de automóveis. 

A infraestrutura para que a logística pós-venda seja realizada é composta: coleta, 

seleção, consolidação, destinação dos produtos. 

 

... a logística reversa de pos venda é área de atuação da logística reversa 
que se ocupa do planejamento, da operação e do controle do fluxo físico e 
das informações logísticas correspondentes de bens de pos venda, sem o 
uso ou com pouco uso, que por diferentes motivos retornam pelos elos da 
cadeia de distribuição direta. (LEITE, 2009, p. 187)   

 

 

LOGISTICA REVERSA PÓS-CONSUMO  

 

A logística reversa pós-consumo distingue pelo planejamento, controle e 

disposição final dos produtos.  

O produto no fim de sua vida útil, podemser reaproveitados como matéria prima, 

reciclados ou é feito descarte de forma adequada. 
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Dentro do pós-consumo existe três categorias de bens produzidos: produtos 

duráveis, semiduráveis e descartáveis. 

Os produtos duráveis apresentam uma duração de vida útil média variando de 

anos a algumas décadas, como por exemplo automóveis, eletrodomésticos. 

Os produtos semiduráveis apresentam uma duração de vida útil média variando 

de alguns meses até dois anos, como por exemplo bateria de automóveis, pilhas. 

Os produtos descartáveis apresentam uma vida útil média de algumas semanas 

até seis meses, como por exemplo revistas, suprimentos de computador. 

 

 O objetivo econômico da implementação da logística reversa de pós 
consumo pode ser entendido como a motivação para a obtenção de 
resultados financeiros por meio de economias obtidas nas operações 
industriais, principalmente pelo aproveitamento de matérias primas 
secundarias, provenientes dos canais reversos de reciclagem, ou de 
revalorizações mercadológicas nos canais reversos de reuso e de 
remanufatura. (LEITE, 2003, p. 107) 

  

As operações industriais realizadas no aproveitamento de matéria 

primasecundaria dos canais reversos de reciclagem, ou da revalorização do bem nos 

canais de reuso e de manufatura possibilitam resultados financeiros satisfatório para 

as empresas. 

O desenvolvimento da sistematização dos fluxos de resíduos, bens e produtos 

descartados, sejam por intermédio do fim de sua vida útil, por obsolescência 

tecnológica, e o seu reaproveitamento, dentro ou fora da cadeia produtiva que o 

originou, colabora para a redução do uso de recursos naturais e dos demais impactos 

ambientais. 

 

A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

O grande volumede produtos descartados no meio ambiente, vem causando   o 

impacto ambiental, preocupando os ambientalistas que lutam ao longo dos anos, para 

mudança cultural junto à sociedade, chefes de estado, e representantes 

organizacionais 

Vivemos um momento em que as pessoas começam a pensar mais sobre o 
que consomem e como consomem. As pessoas estão modificando seus 
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hábitos de consumo em razão a perceberem a necessidade dessa mudança 
para a consequente preservação do planeta Terra. (RAZZOLINI, 2009 p.41) 
 

A participação do Governo é muito importante para o gerenciamento reverso da 

cadeia de resíduos, uma vez que é responsabilidade do estado fiscalizar. 

Em 02 de agosto de 2010começa a vigorar a Lei 12.305 que trata das diretrizes 

gerais quanto ao retorno de resíduos, no Inciso XII do artigo 3º conceitua a logística 

reversa como: “...um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, m seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada”. 

A obrigatoriedade da logística reversa com a lei 12.305, responsabiliza o Estado 

a cumprir seu papel de fiscalizar, e corresponsabiliza as empresas e a sociedade na 

cadeia de suprimentos e resíduos. 

O artigo 30 da Lei 12.305 cita que a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos, a ser praticada de forma individualizada e encadeada, 

envolvendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 

consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

 

PORQUE PRATICAR A LOGISTICA REVERSA 

 

A procura dos consumidores por produtos com custos mais baixos e com 
menor impacto ambiental, tem tornado o mercado mais exigente, “durante 
muito tempo pouca atenção foi dada ao retornode produtos não consumidos 
e devolvidos, pois suas quantidades não ofereciam maioresdificuldades para 
as empresas em geral e as empresas conseguiam absorver desperdícios 
emfunção de maiores margens de lucro. (Leite, 2005, p. 1). 
 

Junto com a exigência dos consumidores, existem as questões legais, 

incentivando as empresas a gerenciaro ciclo de vida de seus produtos. 

A empresa obtém vantagens com a prática da logística reversa, como uma 

imagem sólida, fidelização de clientes, processo de produção com menores custos, 

produtos mais baratos, diminui o consumo e custos com matéria prima.  

Para isso, a empresa precisa conhecer a estrutura do setor queatua para se 

defender contra forças competitivas básicas, como ameaça, poder de transação com 
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os fornecedores e compradores, pressão dos produtos substitutos e aintensidade da 

competitividade entre os concorrentes ou influenciá-las a seu favor. Identificando as 

melhorias necessárias no seu processo e agilidade no atendimento às variações do 

mercado e as cobranças dos clientese meio ambiente. 

A importânciada logística reversa no contexto empresarial, envolve todos os 

processos existentes emconjunto com todas as fases do processo de manufatura, 

fatores como entregas no prazo ou reduçãoda mesma, produtos entregues em boas 

condições, são de relevância nasatisfação e fidelização de clientes.  

O papel da logística reversa na estratégia empresarial é coletar informações 

necessárias para desenvolvimento de sistema gerencial, para que as empresas 

possam ampliar o reaproveitamento de resíduos e assim reduzindo custos do 

processo. Segundo Campos e Macedo Brasil (2007, p.50) “... as empresas que 

tiverem o processo de logística reversa desenvolvido, durante o período em que os 

recursos começarem a esgotar-se, estarão mais preparadas para enfrentar o 

mercado”. 

A logística reversa vem sendo cada vez mais praticada pelas empresas, se 

adequando não só as normas ambientais, mas também ao mercado atual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A logística reversa tornar-se uma grande oportunidade para empresas, pois com 

o descarte dos produtos, sendo pelo final da sua vida útil ou por obsolescência 

tecnológica, a empresa tem possibilidade de reciclar e assim podendo reutilizar no 

processo. 

Muitos dos produtos podem ser reaproveitados como matéria prima, trazendo 

uma rentabilidade satisfatória para empresa, agregando valor ao produto e 

satisfazendo as necessidades de seus clientes. 

Além dos benefícios que a empresa e os clientes conseguem comlogística 

reversa, ainda contribuem com meio ambiente, pois os produtos que não podem ser 

reaproveitados, serão reciclados ou terão descarte correto. 

A implantação da logística reversa contribui para atomada de decisões, 

diminuição do problema de devoluções e defeito do produto, melhoria nos processos 
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internos, na qualidade dos produtos, implantação de ações corretivas, e dentro dos 

processos internos a inovação, avaliaçãodo nível de satisfação dos clientes, melhoria 

no gerenciamento do processo de estocagem e produção, a vantagem em relação 

aos seusfornecedores. 

Com criação de uma legislação mais especifica, o poder publico vem exigindo 

mais que as empresas ajustem seus procedimentos e inserem a logística reversa para 

que o meio ambiente seja preservado, e que através de suas ações seus 

colaboradores e cliente sejam conscientizados, para que os produtos sejam 

descartados de maneira correta no final de sua vida útil. 

Com logística reversa as empresas agem de maneira sustentável, com 

responsabilidade social, atendendo as leis e normas. 
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O JOGO COMO ESTRATÉGIA NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NO 

DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO EM ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Prado Santos, Sirlene Aparecida do14; 

Narita, Carlos15; 

Almeida, Camila dos Santos16 

 

RESUMO 

Diante das limitações das habilidades mentais gerais apresentadas pelos alunos 

com deficiência intelectual e sendo estas ligadas ao raciocínio lógico-matemático, 

resolução de problemas entre outros. Para que essa proposta se concretize, 

estabeleceu-se as seguintes questões estabelecidas como pergunta de pesquisa: 

como o jogo pode ser usado como estratégia no desenvolvimento do raciocínio lógico 

de alunos com deficiência intelectual e como eles podem contribuir para garantir uma 

aprendizagem mais significativa?  Assim, este estudo tem como objetivos: apresentar 

a contribuição dos jogos no desenvolvimento do raciocínio lógico matemático em 

alunos com deficiência intelectual, compreender as habilidades que podem ser 

desenvolvidas em matemática através dos jogos, identificar quais jogos podem 

contribuir para o desenvolvimento desses alunos e verificar quais resultados já foram 

alcançados utilizando esta estratégia. Os procedimentos utilizados no 

desenvolvimento desta pesquisa serão: Referencial bibliográfico em livros, artigos 

científicos, revistas e internet (Scielo); será feito um estudo e análise qualitativa do 

material bibliográfico. Espera-se com este artigo apresentar uma proposta com uso de 

jogos na disciplina de matemática para desenvolvimento de habilidades de raciocínio 

lógico em alunos com deficiência intelectual nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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16 3Camila dos Santos Almeida, é docente e orientadora da Faculdade INESP, camila.almeida@inesp.edu.br 
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PALAVRAS-CHAVE: deficiência intelectual; raciocínio-lógico; jogo; estratégia de 

desenvolvimento. 

 

INTRODUÇÃO 

         

A educação inclusiva vem alcançando avanços significativos na Educação 

Brasileira a partir da garantia, a matrícula de todas as crianças, com ou não 

deficiência, na rede regular de ensino, precedidos de grandes mudanças na 

estruturação da educação e suas políticas pedagógicas (MEC/SEESP, 2001). Sob 

esta ótica as novas concepções sobre a diversidade vêm exigindo novas ações em 

sala de aula e alunos com D.I. (Deficiência Intelectual) são abrangidos neste contexto. 

Para Honora e Frizanco (2019) a deficiência intelectual (D.I.) é caracterizada pelo 

dano de uma ou mais funções cognitivas no desenvolvimento do cérebro. As 

deficiências intelectuais podem variar de leve a grave o que difere a intervenção do 

trabalho com esse aluno.  

Diante das limitações das habilidades mentais gerais apresentadas pelos alunos 

com deficiência intelectual, sendo estas ligadas ao raciocínio lógico-matemático, 

resolução de problemas entre outros. Busca-se neste artigo, discutir como o jogo pode 

ser usado como estratégia no desenvolvimento do raciocínio lógico de alunos com D.I. 

Neste sentido, com o jogo a criança tem a possibilidade de expressar suas 

vivências e dificuldades interagindo com o objeto. Em alunos com comprometimento 

cognitivo e motor acentuados a brincadeira pode ser desenvolvida em seu ritmo de 

desenvolvimento (KISHIMOTO,2000). 

O jogo é grande estimulador das inteligências, permitindo que o indivíduo realize 

o que deseja. Quando joga, a criança representa quem quer ser, organiza o que quer 

organizar, e decide superando suas limitações. Pode controlar seus impulsos e aceitar 

regras. Ao brincar em seu espaço, envolve-se com a fantasia e estabelece um gancho 

entre o inconsciente e o real (ANTUNES, 1988). 

Assim, este estudo tem como objetivos: apresentar a contribuição dos jogos no 

desenvolvimento do raciocínio lógico matemático em alunos com deficiência 

intelectual, compreender as habilidades que podem ser desenvolvidas em matemática 
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através dos jogos, identificar quais jogos podem contribuir para o desenvolvimento 

desses alunos e verificar quais resultados já foram alcançados utilizando esta 

estratégia. 

Os procedimentos utilizados no desenvolvimento desta pesquisa serão: 

referencial bibliográfico em livros, artigos científicos, revistas e internet (Scielo); será 

feito um estudo e análise qualitativa do material bibliográfico. Busca-se evidenciar com 

esse estudo alternativas de trabalho em sala de aula para o desenvolvimento de 

alunos com D.I. a partir de jogos tradicionais e com materiais adaptados. 

Espera-se com este artigo apresentar uma proposta com uso de jogos na 

disciplina de matemática para desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico em 

alunos com deficiência intelectual nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

  

BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

          

As pessoas com deficiência ao longo da história foram excluídas e deixadas de 

lado pela sociedade por não se adequarem aos princípios normais de construção 

social. Em meio a várias proibições à pessoa com deficiência ocorria o impedimento 

de frequentar espaços onde se transmitiam conhecimentos. Este quadro começou a 

mudar devido a movimentos sociais dos direitos humanos que permearam o mundo 

no período pós-guerra por volta do século XX (SALOMÃO; JESUS; PALACIOS,2010). 

No Brasil, a atenção ao atendimento às pessoas com deficiência acontece na 

época do Império, com o modelo de institucionalização Europeu foram criadas duas 

instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin 

Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da 

Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX é 

fundado o Instituto Pestalozzi - 1926, instituição especializada no atendimento às 

pessoas com deficiência mental; em 1954 é fundada a primeira Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE e; em 1945, é criado o primeiro atendimento 

educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, 

por Helena Antipoff (PNEE,2008). 



 
 

102 
Artigo: O JOGO COMO ESTRATÉGIA NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NO DESENVOLVIMENTO 
DO RACIOCÍNIO LÓGICO EM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

Autor: Prado Santos, Sirlene Aparecida do; Narita, Carlos; Almeida, Camila dos Santos, Flávia de.  

Págs. 99 - 117 

      Com a elaboração da Constituição Federal em 1988, que estabelece no seu artigo 

206, inciso I, a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, como 

um dos princípios para o ensino e, garante, como dever do Estado a oferta do 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino 

(art. 208). 

Contudo, somente em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei nº. 

8.069/90, artigo 55), determina que "os pais ou responsáveis têm a obrigação de 

matricular seus filhos na rede regular de ensino”. Também, nessa década, 

documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a 

Declaração de Salamanca (1994), passam a influenciar a formulação das políticas 

públicas de educação inclusiva. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), no artigo 

59, dispõe às redes de ensino o dever de assegurar: o currículo, métodos, recursos e 

organização para atender as necessidades dos alunos. 

Com o decreto 3298 de 1999 é criada a coordenadoria Nacional para integração 

da pessoa com deficiência e define a Educação Especial como educação 

complementar.  

Em 2001, o Plano Nacional de Educação há a criminalização a recusa de 

matrículas a crianças com deficiência. 

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001).  
 

Assim as pessoas com deficiência antes segregadas a instituições de 

atendimento especializado passam a ganhar espaço nas instituições da rede regular 

de ensino. As instituições tiveram que se adequar, porém o processo era a passos 

lentos com a desculpa de não estar preparados para atender as especificidades 

desses alunos.  

Foram elaboradas novas normas para atender essa clientela como a formação 

e qualificação de professores em 2002. A lei nº 10.436/02 é reconhecida a Libras como 

meio legal de comunicação. Portaria 2678 produção e difusão do Braille, 2003 MEC 
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cria programa de educação inclusiva no atendimento educacional especializado (AEE) 

a fim de atender as necessidades desses alunos e em 2004 o Ministério Público 

reafirma o direito à escolarização de crianças com ou sem deficiência no ensino 

regular e em 2008 a Política Nacional de Educação Especial define: todos devem 

estudar na escola comum. (PNEE,2008). 

Sob esta ótica as novas concepções sobre a diversidade vêm exigindo novas 

ações em sala de aula e alunos com deficiência intelectual (D.I) são abrangidos neste 

contexto. 

          

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

    

A deficiência intelectual ou cognitiva foi tratada historicamente com outras 

denominações como retardo mental, excepcional, deficiente, entre outros. Hoje o 

termo que se usa para deficiência cognitiva é “pessoa com deficiência intelectual”. 

 

A deficiência intelectual não é considerada uma doença ou um transtorno 
psiquiátrico, e sim um ou mais fatores que causam prejuízo das funções 
cognitivas que acompanham o desenvolvimento diferente do cérebro 
(HONORA e FRIZANCO, 2019). 
 

As causas da D.I em muitos casos são desconhecidas, podendo ser de causas 

genéticas ou ambientais. 

Segundo Tédde (2012) “As causas mais conhecidas são: Síndrome de Down, 

Síndrome alcoólica fetal, Intoxicação por chumbo, Síndromes neurocutâneas, 

Síndrome de Rett, Síndrome do X-frágil, Malformações cerebrais e Desnutrição 

proteico-calórica”. 

Classificação da ONU as causas da deficiência intelectual: 

 

 

Figura 1: Causas da deficiência intelectual segundo a Organização das Nações 

Unidas 
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Fonte: HONORA e FRIZANCO, 2019 

 

As causas da deficiência intelectual pode ter várias origens algumas delas 

citadas por Honora e Frizanco(2019) como mais frequentes:  

 

Causas intraindividuais 
● Origem genética: a deficiência resulta de transmissão hereditária, quando 

um dos pais tem ou o seu código genético contém um gene causador da 

deficiência, ou ainda devido a anomalias nos cromossomos (trissomia 21, 

trissomia 18, síndrome de Klinefelter); 

● Origem metabólica: a deficiência resulta de alterações metabólicas 

associadas a alterações endócrinas ou a incapacidade de produzir 

determinadas proteínas ou enzimas, quando determinados genes, 

associados a essa substância, não funcionam (fenilcetonúria,galactosemia); 

● Doenças cerebrais graves: a deficiência resulta do aparecimento de 

tumores na região cerebral ou,ainda, de desordens degenerativas 

(neurofibromatose, esclerose tuberosa, etc.); 

● desordens psíquicas: a deficiência resulta de certos casos de autismo e 

esquizofrenia. 

Causas externas ao indivíduo 
● Fatores pré-natais (antes do nascimento): infecções ou intoxicações (por 

exemplo: rubéola, sífilis, toxoplasmose, drogas, intoxicação por chumbo ou 

mercúrio radiações), desnutrição materna, precariedade na assistência à 

gestante, alcoolismo, ingestão de álcool, uso de drogas e cigarros pela 
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gestante, efeitos de medicamentos proibidos para mulheres grávidas, 

poluição ambiental; 

● fatores peri-natais (do nascimento até um mês de vida do bebê):falta de 

assistência ou traumas no parto, prematuridade ou baixo peso do bebê, 

hipóxia (oxigenação do cérebro insuficiente), anoxia (falta completa de 

oxigenação do cérebro), icterícia grave do bebê; 

● fatores pós natais (após o primeiro mês de vida do bebê): traumatismo 

craniano (quedas), desnutrição, desidratação grave, intoxicações (venenos, 

remédios inseticidas, produtos químicos, como chumbo ou mercúrio), 

infecções com a larva de Taenia Solium; 

● fatores ambientais: ausência de estimulação no ambiente, por exemplo, 

crianças de orfanatos, empobrecimento nas relações afetivas, entre outras.  

(HONORA; FRIZANCO, 2019) 
 

Percebe-se com esse estudo que a etiologia que envolve a deficiência 

intelectual pode ter várias causas que podem ser instruídas, prevenidas e proporcionar 

uma intervenção antecipada. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 

 

A deficiência Intelectual diz respeito ao atraso no desenvolvimento cognitivo 

que pode ser percebido com a dificuldade no aprendizado e entendimento, dificuldade 

para realizar atividades simples a sua idade, pouca interação com outras pessoas. 

Para Honora e Frizanco (2019) a deficiência intelectual (D.I.) é caracterizada 

pelo dano de uma ou mais funções cognitivas no desenvolvimento do cérebro. As 

autoras relatam em seus estudos quatro áreas em que alunos D.I. podem apresentar 

diferenças entre si: 

 

1. Área motora: algumas crianças com deficiência intelectual leve não 
apresentam diferenças significativas em relação às crianças consideradas 
“normais”, porém podem apresentar alterações na motricidade fina. Nos 
casos mais severos, pode-se perceber incapacidades motoras mais 
acentuadas, tais como dificuldades de coordenação e manipulação. Podem 
também começar a andar mais tarde.  
2. Área cognitiva: alguns alunos com deficiência intelectual podem apresentar 
dificuldades na aprendizagem de conceitos abstratos, em focar a atenção, na 
capacidade de memorização e resolução de problemas, na generalização. 
Podem atingir os mesmos objetivos escolares que alunos considerados 
“normais”, porém, em alguns casos, com um ritmo mais lento.  
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3. Área da comunicação: em alguns alunos com deficiência intelectual, é 
encontrada dificuldade de comunicação, acarretando uma maior dificuldade 
em suas relações. 
 4. Área socioeducacional: em alguns casos de deficiência intelectual, ocorre 
uma discrepância entre a idade mental e a idade cronológica, porém temos 
de ter claro que a melhor forma de promover a interação social é colocando 
os alunos em contato com seus pares da mesma idade cronológica, para 
participar das mesmas atividades, aprendendo os comportamentos, valores 
e atitudes apropriados da sua faixa etária. O fato de o aluno ser inserido numa 
turma que tenha sua “idade mental”, ao invés de contribuir para seu 
desenvolvimento, irá infantilizá-lo, o que dificulta seu desenvolvimento 
psíquico-social.  
 

Considerando o citado, as crianças com D.I. possuem algumas limitações, 

porém, não se deve considerar somente suas necessidades ou dificuldades, mas olhar 

para o que podem realizar através de suas experiências prévias, eles necessitam que 

acreditemos neles. 

Para Vygotsky (1987) há potencialidade e capacidade nas pessoas com 

deficiência e para estas poderem desenvolvê-las, devem ser lhes oferecidas 

condições materiais e instrumentais adequadas. Com isso, deve-se oferecer a tais 

pessoas uma educação que lhes oportunize a apropriação da cultura histórica e 

socialmente construída, para melhores possibilidades de desenvolvimento.  

  

OS JOGOS COMO ESTRATÉGIA NA TEORIA DA APRENDIZAGEM 

 

Quando se fala em jogo é comum pensar em situações de brincadeira, brinquedo 

e lúdico. 

Para Miranda (2001): 

 

O jogo pressupõe uma regra, o brinquedo é um objeto     manipulável e a 
brincadeira, nada mais que o ato de brincar com o brinquedo ou mesmo com 
o jogo... [...]. Percebe-se, pois que o jogo, brinquedo e a brincadeira têm 
conceitos distintos, todavia estão imbricados ao passo que o lúdico abarca 
todos eles. 
 

Neste sentido os jogos proporcionam divertimento e prazer às crianças e o 

desejo de jogar irá garantir que o ambiente de jogo seja também de aprendizagem. 

  Segundo Kishimoto (2000), 
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A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção de 
conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o 
trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência de 
parceiros, bem como a sistematização de conceitos que não jogos. 
 

Assim pode-se dizer que os jogos oferecem contribuições significativas para o 

desenvolvimento da aprendizagem. Nessa perspectiva faz-se importante refletir a 

teoria de Piaget e Vygotsky sobre o jogo. 

Para Piaget, cada etapa de desenvolvimento está relacionada a um tipo de 

atividade lúdica que ocorre da mesma maneira para todos os indivíduos. Outro 

conceito da teoria sobre o jogo é a relação deste processo de adaptação que envolve 

dois processos complementares: a acomodação e a assimilação (PIAGET,1978) 

A assimilação a criança utiliza o conhecimento que já tem para resolver 

determinados problemas. A acomodação acontece quando a criança depara com o 

problema e não consegue resolver com o conhecimento já existente e o modifica. No 

conceito de Piaget, jogando as crianças assimilam novas informações e as acomoda 

às estruturas mentais. 

Vygotsky (1998) estabelece uma relação estreita entre o jogo e a aprendizagem. 

A principal característica é que o desenvolvimento cognitivo é fruto da interação entre 

a criança e a pessoa com quem mantém contato regular. 

O principal conceito da teoria de Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal 

que define a diferença entre o desenvolvimento atual da criança com o nível que atinge 

quando resolve problemas com o auxílio de outro, o que leva à conclusão que as 

crianças podem fazer mais do que conseguiriam sozinhas (PIMENTA, 2011). 

O jogo, o brinquedo e a brincadeira possuem um determinado sentido. São 

recursos que desenvolvem a coordenação motora, o raciocínio, as relações sociais, 

sendo assim, o jogo representa um fator relevante no desenvolvimento do indivíduo e 

tem valor significativo como estratégia na aprendizagem. 

 

JOGOS NO DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

EM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
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As crianças com deficiência intelectual apresentam dificuldades na 

aprendizagem e em focar a atenção.  Em relação a memória, tendem a esquecer mais 

depressa que os seus colegas não deficientes. Demonstram dificuldades na resolução 

de problemas, em desenvolver situações novas a informação apreendida, o que não 

a impede em desenvolver situações específicas utilizando um conjunto de regras. 

(ROSSIT,2004 apud Masciano,2011)  

Para Antunes (2003) O jogo é grande estimulador das inteligências, permitindo 

que o indivíduo realize o que deseja. Quando joga, a criança representa quem quer 

ser, organiza o que quer organizar, e decide superando suas limitações. Pode 

controlar seus impulsos e aceitar regras. Ao brincar em seu espaço, envolve-se com 

a fantasia e estabelece um gancho entre o inconsciente e o real 

Neste sentido, o jogo é um recurso didático para ajudar no desenvolvimento de 

alunos com deficiência intelectual ou com dificuldades de aprendizagem. 

Segundo Cerqueira e Ferreira (2000), “talvez em nenhuma outra forma de 

educação os recursos didáticos assumam tanta importância como na educação 

especial de pessoas deficientes”. 

Manipular diferentes materiais contribui no desenvolvimento das percepções, o 

que facilita a compreensão dos conceitos estudados.  

No   caso   específico   de   criança   com DI ,   seu   desenvolvimento   é   

determinado principalmente   pelas   interações   sociais ,   ao passo   que   a   

plasticidade   e   o desenvolvimento  cerebral também  dependem  dos estímulos  

sociais  recebidos,  das  interações discursivas e das apropriações conceituais 

disponibilizadas, tendo a escola papel fundamental neste processo, por ser um espaço 

socialmente organizado para as apropriações de  conceitos científicos, por meio de 

interações sistematizadas(VYGOTSKY, 2008 et al Noronha ,2021). 

Em seus estudos, Noronha cita alguns instrumentos mediadores para 

intervenção pedagógica para o ensino de matemática aos alunos com D.I. 

classificando em: 
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Quadro 01: Classificação dos instrumentos mediadores.  

Instrumentos mediadores                      Definição 

 

 

 

 

          Não-estruturados 

 

“[...] material não estruturado é aquele que, ao ser 

concebido, [...] não foi idealizado para trabalhar um 

determinado conceito matemático, não apresentando, 

por isso, uma determinada função, dependendo o seu 

uso da criatividade do professor” (BOTAS, MOREIRA, 

2013, p. 25 9). 

Exemplo: palitos de picolé, tampas de garrafa, 

embalagens de produtos, fita métrica, calculadora, globo 

giratório, entre outros. 

  

 

   Estruturados estruturados   

“[...] materiais apresentam ideias matemáticas definidas” 

(BOTAS, MOREIRA, 2013, p. 259). Exemplo:   soroban, 

jogos matemáticos, tangram, geoplano, material 

dourado, ábaco, blocos lógicos, disco das frações, 

softwares e aplicativos específicos, entre outros. 

Fonte: As autoras (2021), a partir de Botas e Moreira (2013) (apud Noronha,2021) 

        

 Os instrumentos como objetos sociais foram criados no decorrer do desenvolvimento 

histórico e social da humanidade, que ampliam as possibilidades de transformação da 

natureza a seu favor (VYGOTSKY, 2010). Os instrumentos mediadores auxiliam para 

que sejam desenvolvidos nos alunos habilidades matemáticas, como a abstração, a 

generalização e o pensamento matemático, além da apropriação conceitual. 

  Considerando o estudo analisado neste trabalho faz-se necessário a 

elaboração de estratégias para estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico e 

matemático em estudantes com deficiência intelectual.   

Neste sentido afirma Antunes, (1988)  
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[...] uma grande quantidade de jogos reunidos em um manual somente tem 
validade efetiva quando rigorosamente selecionados e subordinados à 
aprendizagem que se tem em mente como meta. Em síntese, jamais pense 
em usar os jogos pedagógicos sem um rigoroso e cuidadoso planejamento, 
marcado por etapas muito nítidas e que efetivamente, acompanhem o 
progresso dos alunos. 
 

 Desta forma apresentaremos alguns jogos como ferramentas facilitadoras da 

aprendizagem das pessoas com deficiência para estimular o raciocínio lógico deste 

público. 

Materiais não estruturados. 

Vamos Contar -Uma das várias formas de trabalhar com quantidade e ensinar os números 

usando associação com cores, palitos, canudos etc. 

 

Figuras 2 e 3: Jogo vamos contar 

        

Fonte: Arquivo da autora, 2021 

 

Figura 4: Tetris - Interpretação e resolução de problemas 

 

                

Fonte: Arquivo da autora, 2021 
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Figura 5: Bloco Lógico e Tangram. Estimulação do raciocínio matemático pode 

ser utilizado para categorização, classificação, agrupamento, ordenação, noções de 

conjunto e quantidade 

        

Fonte: Arquivo da autora, 2021 

 

Figura 6: Tangram. Raciocínio lógico, classificação, ordenação e agrupamento 

                      

Fonte: Arquivo da autora, 2021 

 

Figuras 7 e 8: Dominó - tabuada e associação numérica e quantidades 

        

Fonte: Arquivo da autora,2021 
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Figura 9: Xadrez e dama- organizar as ideias, desenvolver a concentração e 

atenção 

                     

Fonte: Arquivo da autora,2021 

 

Figura 10: Material Dourado - sistema de numeração decimal-posicional e dos 

métodos para efetuar as operações fundamentais. 

 

                                                              

Fonte: Arquivo da autora 

 

Sendo diversos os conceitos matemáticos abordados com a utilização de jogos 

que podem ser adaptados para a realidade dos estudantes. 

Contudo, para FINCK, (2012) 

 

Para utilizar o jogo como ferramenta didática, em todas as suas 
dimensões, o professor, ao organizar e planejar sua prática pedagógica, 
deve encaminhar e selecionar aqueles jogos que estiverem de acordo com 
os objetivos e os conteúdos que serão desenvolvidos. Dessa forma, sendo 
o jogo um recurso metodológico, alguns aspectos importantes devem ser 
considerados, tais como: seu grau de complexidade (para as crianças o 
jogo tem que ser de fácil compreensão e ter regras simples), o caráter 



 
 

113 
Artigo: O JOGO COMO ESTRATÉGIA NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NO DESENVOLVIMENTO 
DO RACIOCÍNIO LÓGICO EM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

Autor: Prado Santos, Sirlene Aparecida do; Narita, Carlos; Almeida, Camila dos Santos, Flávia de.  

Págs. 99 - 117 

desafiador, o interesse do aluno, o número de participantes, o espaço 
disponível e o material didático. 
 

A utilização de qualquer recurso didático deve ser planejada para garantir a 

apropriação do aprendizado do aluno fazendo ligação do concreto com os conceitos 

do conteúdo de matemática. Assim, orienta a BNCC “que a aprendizagem em 

Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão 

de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações”. 

(BRASIL,2017) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Os estudos apontam avanços na educação brasileira e a obrigatoriedade de 

matrícula na rede regular de ensino de todas as crianças com ou sem deficiência e 

em consequência o aumento da diversidade em sala de aula. 

Neste sentido foram elaboradas a passos lentos Políticas Educacionais para o 

atendimento especializado a fim de garantir ações necessárias para atender as 

especificidades de cada um e o aluno deficiente intelectual é abrangido neste 

contexto. 

Conforme estudos o aluno com deficiência intelectual é caracterizado pelo dano 

de uma ou mais funções cognitivas no desenvolvimento do cérebro, possui limitações 

nas habilidades mentais ligadas ao raciocínio lógico matemático, resolução de 

problemas, entre outras características que dificultam o processo de aprendizagem. 

Este estudo aponta que o desenvolvimento de alunos com deficiência intelectual 

é também determinado pelas interações sociais. Assim, o jogo é uma ferramenta 

significativa para o desenvolvimento da aprendizagem pois, além das relações sociais 

auxiliam na coordenação motora, raciocínio lógico e resolução de problemas e 

possibilita o desenvolvimento de habilidades de forma prazerosa respeitando seu 

ritmo de desenvolvimento. 

Os jogos podem ser construídos de materiais não estruturados dependendo da 

criatividade do professor ou estruturados que já vem prontos. 

Neste contexto, com os estudos percebe-se contribuições no desenvolvimento 

dos alunos com D.I., por facilitar a apropriação de conceitos matemáticos. O professor 
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é mediador deste processo na observação das peculiaridades de cada aluno a fim de 

colaborar com a aprendizagem de todos. 

Para criar atividades para alunos com deficiência intelectual requer planejamento 

prévio e intencionalidade em relação aos níveis de estímulo, de ajuda e de 

complexidade da atividade de acordo com o desempenho de cada um. 

Com base nas referências   apresentamos alguns jogos como proposta para 

auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico matemático de alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

Que o docente construa um novo olhar para as especificidades de cada 

estudante, assumindo o papel de orientador e mediador de alternativas didáticas para 

auxiliar no desenvolvimento e construção da aprendizagem.  

Faz-se necessário que outros estudos sejam realizados nessa área no sentido 

de levar novas ideias ao trabalho pedagógico do professor em sala visando aumentar 

o estímulo à aprendizagem do estudante com deficiência intelectual. 
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EDITORIAL 

 
Paradgmas e Limitações. 

 
Etimologicamente, o termo Paradigma tem origem no grego paradigma que 

significa modelo ou padrão, correspondendo a algo que vai servir de modelo ou 

exemplo a ser seguido em  determinada situação. São as normas orientadoras de um 

grupo que estabelecem limites e que determinam como um indivíduo deve agir dentro 

desses limites. O termo limitação do latim limitatĭo, limitação é a ação e o efeito de 

limitar ou de se limitar. O verbo limitar refere-se a colocar limites a algo, ao passo que 

a noção de limite está relacionada com uma linha que separa dois territórios, o 

extremo a que chega um determinado tempo, o extremo que pode alcançar o 

psicológico e o físico ou uma restrição. 

Mas o que isso determina em nossas vidas? A resposta é: nada! Não há 

paradigmas ou limitações que possam se impor aos nossos objetivos e metas, é claro 

que vez por outra ouvimos de outrem estas imposições:  “Não, isso não é para você, 

é muito difícil de se conseguir”; “voltar a estudar, nesta idade é desperdício”. Estes 

comentários soam para alguns como a definição de sua capacidade e para outros 

como um desafio.Passamos o ano de 2021 com muitas dificuldades, porém, alguns 

de nós encontraram dentro de si a força motriz para se desenvolver e ainda ajudar ao 

próximo, as duas coisas devem seguir juntas, não conseguiremos ajudar ao próximo 

(quando digo o próximo, é aquele que que são os meus, os seus e os nossos) mas 

também aqueles que estão distantes, que nossa conexão como educadores ou 

educandos é feita pela interação digital, o aprimoramento como ser humano não é um 

ponto de chegada mas sim uma partida diária, um incansável exercício onde 

enriquecemos nossos saberes por meio do estudo e o transformamos na prática da 

vida diária.A pergunta que permeia a todos é: Como ser melhor? A resposta está lá 

dentro de cada um de nós, não fora. Quando nos damos conta disso quebramos os 

paradigmas e as limitações. 

Venha 2022, com suas alegrias e obstáculos, seus paradigmas e suas limitações.  

Estamos preparados! 

 

Cláudio Roberto Gomes 

Editor Chefe. 
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A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA ORGANIZAÇÃO E SUA ATUAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PROFISSIONAL DO FUTURO 

 

Sousa Jesus, Amanda de Mello e17 , Oliveira, Flavia18 

 

RESUMO  

O mercado de trabalho está sofrendo mudanças cada vez mais rápidas e 

constantes com a evolução da tecnologia. Espera-se que os profissionais estejam 

cada vez mais capacitados para enfrentar a quarta revolução Industrial. Exige-se das 

pessoas maior desenvoltura para lidar com pressões, mudanças e questões ligadas a 

relacionamento interpessoal e equilíbrio emocional. Este estudo buscar analisar a 

influência do desenvolvimento emocional nos resultados profissionais dos indivíduos 

a partir do que as organizações esperam deles e então, propor ferramentas e métodos 

para a capacitação do capital intelectual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Emocional. Talento Profissional. Capital 

intelectual. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade observa-se o grande interesse pelo desenvolvimento emocional e 

o quanto, cada vez mais, esse é um tema que vem crescendo e despertando a 

atenção de empresas e profissionais, devido as mudanças do mercado. 

Com o avanço da tecnologia e as mudanças recorrentes, tem-se por parte das 

empresas, um aumento de especificações por profissionais capacitados e que 

consigam lidar com as adversidades e exigências dessa nova realidade 

organizacional. Há vários estudos sobre as qualidades necessárias para o talento 

profissional do futuro atingir sucesso profissional, a maioria deles destaca as 

competências comportamentais, ligadas ao desenvolvimento emocional.  

                                                   
17 Amanda de Mello e Sousa Jesus é discente da Faculdade INESP, pós-graduanda do MBA Coaching de 

Equipes e Liderança Estratégica, amanda.msousa@outlook.com 
18 Flávia de Oliveira é docente e orientadora da Faculdade INESP 
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Segundo o relatório produzido esse ano pelo Fórum Econômico Mundial e 

divulgado pela revista Exame, até 2020 as habilidades da maioria das áreas 

profissionais devem mudar, o levantamento estima cerca de 35% delas. O relatório 

ainda aponta as 10 competências essenciais para o mercado de trabalho até 2020, 

são elas: Resolução de Problemas Complexos, Pensamento Crítico, Criatividade, 

Gestão de Pessoas, Coordenação, Inteligência Emocional, Capacidade de 

Julgamento e Tomada de Decisões, Orientação para Servir, Negociação e 

Flexibilidade Cognitiva. O contexto do relatório se dá no surgimento da Quarta 

Revolução Industrial, com o avanço da robótica, inteligência artificial, etc. A partir disso 

o foco principal está no aspecto que diferencia os profissionais das máquinas, fazendo 

se necessário as habilidades voltadas para o comportamento e gestão das emoções. 

Segundo Goleman (2011) “A Harvard Business Review saudou a inteligência 

emocional como uma ideia inovadora, capaz de destruir paradigmas, uma das ideias 

empresariais mais influentes da década” 

O objetivo desse artigo é analisar a importância da Inteligência emocional no 

desenvolvimento dos talentos profissionais do futuro, além de analisar sua evolução 

através dos anos, a partir dos problemas relacionados ao clima organizacional e 

relacionamento organizacional, discutir a importância do aspecto emocional na 

construção do capital intelectual da organização e como a mesma oferece incentivos 

para sua evolução.  

Para melhor compreender como a inteligência emocional vem sendo abordada 

no contexto do desenvolvimento profissional foi realizada uma pesquisa de campo 

com especialistas na área de Desenvolvimento Humano e Coaching. E com os 

resultados sugeriu-se uma possível estratégia de implementação do processo de 

desenvolvimento socioemocional de equipes de trabalho, nas organizações. 

 

METODOLOGIA 

 

Neste estudo foi utilizado pesquisas bibliográficas secundárias realizadas 

através da leitura de obras de autores variados e artigos científicos sobre o tema 
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proposto, além da análise de pesquisa primária de uma entrevista com três 

profissionais especialistas da área de Coaching e desenvolvimento pessoal. 

Para tanto, foi elaborado um questionário com 5 (cinco) questões, sendo 3 (três) 

delas abertas e 2 (duas) fechadas com o objetivo de analisar as características 

essenciais dos talentos e com o desenvolvimento do coeficiente emocional impacta 

as perspectivas de mercado.   

  

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

A inteligência Emocional é um conceito da Psicologia que se refere a capacidade 

em lidar com nossas próprias emoções e com as emoções de outra pessoa de forma 

racional e consciente podendo prever nossas reações e atitudes frente a 

determinados obstáculos. 

 “Inteligência Emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios 

sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro 

de nós e nos nossos relacionamentos." (Goleman, 2001) 

"Inteligência Emocional é a capacidade de perceber e exprimir a emoção, 

assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela, e saber regulá-la em 

si próprio e nos outros." (Salovey & Mayer, 2000, APUD: SILVA, 2016). 

Considerada a capacidade que determina o sucesso ou não de um indivíduo no 

mercado de trabalho, é extremamente importante para a atuação de um líder. 

Os conceitos da inteligência Emocional são discutidos e difundidos por vários 

autores: Robert L. Thorndike (1920), Howard Gardner (1983), Peter Salovey (1990), 

Daniel Goleman (1995), porém o precursor mais antigo a esboçar algo entorno foi 

Charles Darwin. 

Existem vários estudos da neurociência e pesquisas de campo que comprovam 

as áreas especificas do cérebro que são responsáveis pelo gerenciamento das 

emoções, a capacidade de interpretação das reações dos outros indivíduos e do 

ambiente, além das reações consideradas instintivas, herdadas de gerações 

passadas com o homem primitivo. 
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Costumava-se acreditar que as emoções eram separadas do cognitivo, mas 
pesquisas recentes mostraram que as emoções estão entrelaçadas com a 
percepção, a atenção, e interagem com a aprendizagem e a memória. A 
amígdala é uma estrutura em forma de amêndoa aninhada a base do cérebro, 
é um dos maiores centros de integração entre a cognição e a emoção. A 
amígdala é parte do sistema límbico, que juntamente com hipocampo está 
envolvido no processo de memórias e na tomada de decisões, bem como 
regula as reações emocionais. (Allen, 2017) 

 

Estes estudos comprovam que essas áreas se diferem da inteligência cognitiva 

(matemática, português, lógica, fala, etc.), que anteriormente era considerada a única 

e mais importante. Contudo com o passar do tempo e a evolução da tecnologia faz-

se necessário cada vez mais a gestão das emoções. 

 

O primeiro tipo de compreensão é fruto da mente emocional, o outro da mente 

racional. Na verdade, temos duas mentes- a que raciocina e a que sente.  

[...]  

A mente racional, é o modo de compreensão de que, em geral, temos 

consciência: é mais destacado na consciência, mais atento e capaz de 

ponderar e refletir. Mas, além desse, há outro sistema de conhecimento que 

é impulsivo e poderoso, embora as vezes ilógico - a mente emocional.  

[...]  

Há uma acentuada proporção entre controle racional e emocional da mente; 

quanto mais intenso o sentimento, mais dominante é a mente emocional e 

mais inoperante a racional. (Goleman, 2011). 

 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA ORGANIZAÇÃO 

 

Ao fazer um levantamento dos problemas organizacionais que estão diretamente 

ligados aos colaboradores, dois dos temas mais recorrentes são: o clima 

organizacional e os relacionamentos interpessoais. Isso acarreta vários outros pontos 

negativos na organização com aumento de turnover e absenteísmo. 

 

O clima organizacional está intimamente relacionado com o grau de 
motivação de seus participantes. Quando há elevada motivação entre os 
membros, o clima motivacional se eleva e se traduz em relações de 
satisfação, de animação, interesse, colaboração etc. Todavia, quando há 
baixa motivação entre os membros, seja por frustação ou barreira à 
satisfação das necessidades, o Clima Organizacional tende a abaixar-se, 
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caracterizando-se por estados de depressão, desinteresse, apatia, 
insatisfação etc., podendo em casos extremos, chegar a estados de 
agressividade, tumulto, inconformidade etc., típicos de situações em que os 
membros se defrontam abertamente com a organização (como nos casos de 
greves, piquetes etc.). (Chiavenato, 1997) 

 

Utilizando algumas ferramentas de Gestão pode-se identificar esses problemas, 

porém para amenizá-los a organização deve ter foco no capital intelectual, pois muitas 

vezes a solução é ter um programa de treinamento para os colaboradores.  

A maior dificuldade do ser humano é lidar com as próprias emoções e 

sentimentos, porém ao viver em comunidade, deve-se aprender a lidar com os 

sentimentos e emoções dos outros, mais nem sempre se consegue. Por isso 

atualmente os treinamentos e cursos para aprimoramento e desenvolvimento 

emocional se fazem tão necessários. Há aquelas pessoas que naturalmente se 

preocupam com sua própria evolução, porém há aquelas que não conhecem a 

importância de tê-las, e é nesse aspecto que muitas empresas acabam por oferecer 

treinamentos voltados para capacitar seus colaboradores. 

“Hoje em dia, as empresas de todo o mundo olham rotineiramente através das 

lentes do QE (Quoificiente Emocional) para contratar, promover e desenvolver seus 

empregados”. (Goleman,2011) 

 

A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O MERCADO DE TRABALHO 

 

A partir dessa necessidade de mercado surgiram os cursos e treinamentos de 

Coaching e PNL (Programação Neurolinguística) voltados para a área coorporativa. 

Essas capacitações tem foco principal no desenvolvimento socioemocional do 

colaborar, melhorando sua capacidade de interpretação das emoções e 

desenvolvendo a habilidade de gestão dos sentimentos, o que impacta diretamente 

no seu foco, planejamento, relacionamento interpessoal, além de melhorar a gestão 

de resolução de conflito. 

 
Ter inteligência emocional e comportamental permite ao profissional lidar com 
conflitos internos e externos, ter uma grande habilidade de relacionamento, 
descobrir problemas reais, desfazer percepções que não trazer retorno e 
exercer fortemente a influência contagiando as pessoas em prol de um 
resultado. (Neide Teixeira et al, 2017.) 
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Observa-se que o aspecto emocional dos colaboradores é um fator de grande 

importância na organização fazendo-se necessário discutir constantemente sua 

evolução e sua manutenção, através de incentivos e programas de aperfeiçoamento 

e desenvolvimento humano. 

 

Enquanto a Inteligência Emocional determina nosso potencial para aprender 
os fundamentos do autodomínio e afins, nossa competência emocional 
mostra o quanto desse potencial dominamos de maneira que ele se traduza 
em capacidades profissionais. (Goleman, 2011). 

 

 

RESULTADOS 

 

Para melhor compreensão da realidade atual de profissionais e organizações, 

considerou-se relevante para o estudo ouvir profissionais especialistas a área de 

Desenvolvimento Humano e Coaching.  

Foi elaborado um questionário (anexo 1) contendo 5 (cinco) perguntas sendo 2 

(duas) delas fechadas (sim ou não) e 3 (três) abertas com conteúdo e foi embasado 

nas competências requerentes aos talentos profissionais diante da variação do 

mercado de trabalho. 

Este questionário foi aplicado em 3 profissionais: 

1 – S.F.T. Especialista e Consultora Empresarial na área de Planejamento 

Estratégico e Reestruturação Organizacional.  

2 – C.G.S. Analista comportamental DISC, e Coach de Carreira e Executive 

Coach. Trabalha com Desenvolvimento Humano Organizacional há dez anos 

3 – N.F. Psicóloga, e Coach de Carreira.Atua na área de desenvolvimento 

Humano a mais de dez anos 

 

O MERCADO ATUAL E AS MUDANÇAS 

 

Todos os especialistas foram unanimes em concordar que o mercado de trabalho 

passará por mudanças. 
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O primeiro especialista destaca que o mercado de trabalho tem muitas 

possibilidades e que cada vez mais exige habilidades que não eram solicitadas 

anteriormente. 

Para o segundo especialista já estamos vivendo a quarta revolução industrial, e 

com o surgimento de novas tecnologias o cenário demanda um profissional com 

múltiplas habilidades em varias áreas para se destacar entre os demais. 

Segundo o terceiro especialista a quarta revolução é um processo restritivo pois 

muitos não terão condições para desenvolver competências necessárias para 

acompanhar esse avanço. 

 

A PROPAGAÇÃO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO MERCADO DE 

TRABALHO 

 

Todos os especialistas enxergam de maneira positiva a propagação da 

Inteligência Emocional no mercado de trabalho. Porém o primeiro especialista destaca 

que será positivo apenas para as pessoas que terão condições de se preparar para 

esse novo mercado pois muitos não conseguirão se inserir nele. 

Isso tudo ocorrerá devido a quarta revolução Industrial que trará inovações 

tecnológicas e em campos científicos, transformando drasticamente o mercado de 

trabalho como conhecemos, criando novas áreas de trabalho e extinguindo outras. 

Assim o desenvolvimento e planejamento das pessoas para acompanhar esse 

mercado é de grande importância. 

 

GESTÃO DAS EMOÇÕES E ESCOLHA DE CARREIRA 

 

Quando questionados sobre a influência que a Gestão das emoções terá nas 

escolhas de carreiras futuras, todos os especialistas foram unanimes, mais uma vez, 

em responder que essa habilidade estará ligada as escolhas feitas pelos jovens, visto 

que já é uma habilidade bastante procurada pelas organizações. 



 
 

11 
Artigo: A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA ORGANIZAÇÃO E SUA ATUAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PROFISSIONAL DO FUTURO  

Sousa Jesus, Amanda de Mello e , Oliveira, Flavia. Págs. 4 - 16. 

O segundo especialista ainda enfatiza que os jovens que desenvolverem essa 

habilidade terão mais chances de sucesso em sua carreira quando comparados aos 

que são emocionalmente despreparados.  

 

TABELA 1: Capacidades e habilidades para o talento do futuro 

 

Fonte: Próprio autor 
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GRÁFICO 1: Grau de importância de capacidades 

 

Fonte: (Próprio autor) 

 

A inteligência Emocional é a capacidade considerada mais importante para dois 

dos três especialistas, e podemos observar que a Criatividade é considerada a 

segunda mais importante para os três. 

As competências: Capacidade de Julgamento e Tomada de Decisão, 

Negociação, Pensamento Crítico, Gestão de Pessoas, Orientação para Servir e 

Flexibilidade Cognitiva, tiveram seu grau de importância equiparados por dois dos três 

especialistas.  

 

MANUTENÇÃO E RETENÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL 

 

Para o primeiro especialista a chave para a retenção e Manutenção do capital 

intelectual das organizações é a criação de um ambiente favorável para a criatividade.  

O segundo especialista defende que esse processo deve ter o foco na 

valorização interna do profissional e na autovalorização da organização, criando um 

vínculo de pertencimento do talento á empresa. 
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O terceiro especialista esse processo deve ter como foco o colaborador e a sua 

valorização, visando o desenvolvimento profissional de cada um e não só apenas o 

desenvolvimento organizacional. 

 

DISCUSSÃO 

 

A partir da entrevista com os especialistas pode-se observar que o mercado de 

trabalho vem sofrendo grandes transformações e que cada vez mais a Inteligência 

Emocional será vista como um diferencial. Assim a preparação para este mercado se 

torna cada vez mais necessária, principalmente para aqueles que desejam se 

destacar. 

Partindo dos resultados obtidos sugere-se o mapeamento das competências 

essenciais para o negócio, sejam elas técnicas ou comportamentais, e implantar um 

plano anual de treinamentos que engloba os setores a fim de inimizar os problemas e 

adversidades da falta de profissionais emocionalmente preparados, além de 

aperfeiçoar aspectos socioemocionais das equipes de trabalho. 

Essas ações podem ser realizadas por uma empresa contratada ou por um setor 

específico da organização desde que este esteja preparado para realizar estas 

atividades. 

O intuito deste trabalho é o desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo dos 

funcionários associados à ações estratégicas com foco em resultado, desempenho e 

performance acima da média. 

A verificação da frequência e a especificação das ações a serem realizadas dar-

se-á de acordo com o preciso levantamento de necessidades realizado tanto para 

cargo como por setor. Deve se ainda levar em conta que estas ações são contínuas 

e progressivas, assim é fundamental pensar ações de curto, médio e longo praz; além 

de programas de manutenção e ajustes no decorrer do trabalho. 

Esse tipo de plano de ação progressivo é de grande importância para a gestão 

do conhecimento e desenvolvimento da cultura organizacional, pois adere a um tipo 

de cultura que valoriza o capital intelectual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base em todos os levantamentos e análises conclui-se que a inteligência 

emocional é uma das capacidades mais importantes para o profissional do futuro por 

mais oscilante que o mercado de trabalho possa ser. 

Visto durante muitas décadas como uma característica difícil de ser mensurada 

e muitas vezes discriminada no meio científico, atualmente já pode-se contar com 

estudos nesse campo que comprovam a possibilidade de seu desenvolvimento tanto 

na área coorporativa como na vida pessoal. 

 Percebe-se que a estrutura emocional do indivíduo está diretamente ligada 

como o mesmo se comporta no meio, e ao estar preparado emocionalmente para 

interagir o colaborador consegue melhores resultados perante problemas, situações 

de crise e até mesmo alcance de objetivos. Diante dos desafios da evolução da 

indústria, aqueles que recorrem a inteligência emocional e conseguem gerir suas 

emoções a favor de si permanecerão perante qualquer obstáculo. 
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A INFLUÊNCIA DO MODELO MENTAL NO COACHING ORGANIZACIONAL 

 

Barsotti Cibeli19 ; Oliveira, Flavia Oliveira20 

 

RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo estudar sobre o que é o modelo mental, seu 

funcionamento, e de que forma suas fontes e componentes influenciam os indivíduos 

na aceitação do coaching dentro das organizações. Analisando separadamente o 

funcionamento do coaching e do modelo mental no ambiente organizacional torna-se 

possível reconhecer os impasses causados pelo uso inconsciente de diferentes 

modelos, gerando a oportunidade de investigar quais estratégias podem ser adotadas 

para tomada de consciência e ressignificação dos modelos mentais para promover 

uma mudança de cultura não somente nas organizações, mas também dos 

relacionamentos interpessoais de forma geral.  

 

PALAVRAS-CHAVE: coaching; modelo mental; ambiente organizacional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para entender a dificuldade na aceitação do coaching dentro das organizações faz-se 

necessário entender os indivíduos identificando quais barreiras internas trazem 

consigo desde a sua formação até o momento presente pois, esta bagagem reflete 

diretamente em suas expectativas. 

O resultado desta compreensão está associado a um dos pressupostos da PNL de 

que todo comportamento possui uma intenção positiva. Segundo AUGUSTO (2012), 

a origem de todos os comportamentos (bons ou ruins) tem um propósito positivo e 

reconhecer a intenção positiva das pessoas em suas ações permite evitar o 

julgamento, melhorando as relações interpessoais.   

                                                   
19 Cibeli Barsotti é discente da Faculdade INESP, pós-graduanda do MBA Coaching de Equipes e Liderança 

Estratégica, cibelibar@gmail.com. 

 
20 Flávia de Oliveira é docente e orientadora da Faculdade INESP, flavia.oliveira@inesp.edu.br 

mailto:cibelibar@gmail.com
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Muitas vezes o uso inadequado do coaching nas organizações, além de não gerar os 

resultados esperados, pode distorcer seu real significado que é o de gerar 

aprendizado e desenvolvimento.  

O objetivo deste trabalho é compreender como o modelo mental (conjunto de crenças 

e padrões de pensamento) interfere no coaching e na relação entre coach e coachee 

considerando o ambiente das organizações no qual o papel de coach na maioria das 

vezes é desempenhado pelo líder, sendo o coachee o seu liderado. 

Após identificar os principais motivos que dificultam a aceitação do processo, será 

analisado de que forma os padrões negativos podem ser ressignificados para 

melhorar a adesão do coaching nas organizações e assim transformar o modelo de 

gestão de pessoas. 

 

METODOLOGIA  

 

Este trabalho foi desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas de fonte 

secundária fazendo uso de livros e artigos técnicos, revistas científicas e sites 

especializados. 

 

MODELO MENTAL 

 

Segundo DI STÉFANO (2017), modelo mental é o padrão de racionalização do 

indivíduo expresso pela sua maneira de pensar e pelas palavras utilizadas ao se 

comunicar, refletindo em suas ações. Em síntese, é a maneira com que o indivíduo 

percebe e analisa a realidade.  

MOREIRA (1997), define modelo mental como uma representação interna de 

informações que correspondem ao estado de coisas que estiver sendo representado, 

evoluindo naturalmente a medida em que as pessoas o modificam para encontrar uma 

função que lhes atenda em determinada situação. 

A fim de clarificar o conceito de modelo mental, MOREIRA (1997) cita a Psicologia 

Cognitiva trazendo como referência Johnson-Laird (1983) que idealiza a mente 

humana funcionando como um programa de computador no qual o sistema 

operacional, através de um conjunto de programas, permite ao operador ter à sua 
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disposição mecanismos para ler arquivos, editá-los e gravá-los, atribuindo como 

principal função desse sistema a capacidade de desenvolver novos programas para 

dar conta de novas situações.   Porém, os programas produzidos pelas pessoas 

podem apresentar falhas, uma vez que elas possuem ciência do conteúdo de seus 

modelos restrito apenas à fatores como conhecimento e experiências prévias. 

Ao se comunicar, muitas vezes as pessoas acabam não transmitindo a mensagem de 

maneira clara, comprometendo o entendimento do receptor. De maneira inconsciente 

ao relatar algum fato ou contar uma história, as pessoas incluem a sua interpretação 

naquilo que está sendo dito. Logo, omissões, generalizações e distorções são comuns 

na comunicação, constituindo também o modelo mental. São os chamados filtros de 

percepção detalhados conforme tabela 1. 

 

TABELA 1: Componentes do Modelo Mental 

 

  

Fonte: Augusto (2012) 

 

Adicionalmente, segundo GOLEMAN (1995) os modelos mentais são provenientes de 

quatro fontes, que originam a formação das opiniões. 
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TABELA 2: Fontes de Modelo Mental 

 

 Fonte: Goleman (1995) 

 

Pode-se dizer que as fontes estão relacionadas com crenças e os componentes com 

a maneira como as pessoas se expressam, influenciando em toda e qualquer tomada 

de decisão, sendo comum ocorrer o que se chama de leap of abstraction (salto de 

abstração), onde, de acordo com DI STEFANO (2010) a mente faz uma rápida 

associação com um fato observado, induzindo a uma conclusão precipitada que na 

sequência impulsiona uma ação. Ou seja, a ação é tomada com uma visão limitada 

da realidade.  

Para MARQUES (2016) modelos mentais podem impulsionar ou limitar as pessoas. 

Impulsionar quando suas próprias convicções a levam a atingir um objetivo e limitar 

quando suas convicções a impedem de enxergar uma situação com clareza.  

       

COACHING 

               

O coaching evoluiu a partir do século XIX na área esportiva, sendo atribuído ao coach 

o papel de treinador que tinha como função orientar os atletas (coachees) a 

aprenderem as técnicas dos jogos para assim aprimorarem suas performances, 

entretanto, ao longo do tempo constatou-se que o processo de coaching não se 

restringe apenas ao treinamento constante orientado por um técnico.                    
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Para SILVA (2010) a proposta do coaching é utilizar os recursos internos e externos 

de uma pessoa visando conduzi-la rumo aos seus objetivos. 

WHITMORE (2010) considera que o livro o jogo interior de tênis traduziu a essência 

do coaching através da seguinte definição “liberar o potencial de uma pessoa para 

maximizar sua performance, ajudá-la a aprender ao invés de ensiná-la”. (WHITMORE, 

2010 apud  GALLWEY,1974). 

Para que o processo traga resultados eficientes é importante ressaltar que o coachee 

é o dono do processo e responsável por suas metas e ações, sendo função do coach 

não dar as respostas, mas estimular a reflexão do coachee por meio de perguntas.  

“Na relação entre coach e coachee não há hierarquia, logo, torna-se fundamental 

desenvolver a empatia, utilizando de clareza e objetividade. Para tanto, o coachee 

precisa ter liberdade de expressão e o coach deve se abster de julgamentos.” 

(WHITMORE, 2010). 

O coaching se apresenta como uma ferramenta de suporte à gestão de pessoas a 

partir do momento em que possibilita alinhar as expectativas dos colaboradores com 

a cultura da organização, concentrando maior atenção nas ações e no desempenho 

para atingir os objetivos que pretendem alcançar (estado desejado). 

O coaching gera além de benefícios individuais, coletivos, pois as técnicas utilizadas 

no coaching tendem a promover a melhora dos relacionamentos interpessoais por 

desenvolver habilidades como a empatia, por exemplo. 

Conforme vão sendo realizadas as sessões a motivação do coachee tende a 

aumentar devido ao autoconhecimento adquirido sobre suas competências, 

melhorando o emprego nas rotinas do trabalho. 

Para que sejam gerados benefícios e para que mudanças efetivamente aconteçam é 

fundamental estar alerta sobre a maneira como o processo é conduzido nas 

organizações e se as técnicas são utilizadas de forma adequada. 

 

O COACHING NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

Para WHITMORE (2010) o coaching quando adotado em uma organização como 

forma de cultura favorece os relacionamentos, pois as pessoas passam a ter suas 

opiniões valorizadas e, por conseguinte, a performance e a produtividade melhoram. 
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Entretanto, na prática, as organizações adotam o coaching como tarefa tornando o 

processo burocrático, comprometendo a relação entre coach e coachee.        

A situação se agrava quando o coaching é sugerido após o resultado ruim de uma 

avaliação, pois o coachee entende que está recebendo uma punição e não uma 

oportunidade. Também é erro comum achar que pessoas passam por avaliação e 

depois disso nada mais precisa ser feito. Sem acompanhamento, o desenvolvimento 

não acontece. 

 Surgem assim alguns impasses na adesão ao coaching, tanto para o líder quanto 

para o liderado. O líder atuando como coach acredita ser perda de tempo, pois 

segundo DI STEFANO (2017) o gestor espera que sua equipe seja capaz de resolver 

conflitos, quando o ideal seria reconhecer que os membros da equipe precisam 

desenvolver suas competências para assim aprenderem a lidar com as adversidades. 

Por sua vez o liderado como coachee resiste ao processo devido ao receio do 

julgamento do coach e por considerar irrelevante para sua carreira. 

O líder efetivo hoje é aquele que entende o potencial de seus liderados e reconhece 

o seu papel no desenvolvimento destes. Ele entende que o conceito de capital humano 

deve ser aplicado na prática, para que não se torne apenas uma abstração. 

Pessoas tem um poder interno deslumbrante, e, dependendo da abordagem utilizada, 

este poder pode ser abafado ou desenvolvido. Todo ser humano é agente de sua 

vitória ou de sua queda (DI STEFANO, 2017). 

Com base nesta afirmação, constata-se a necessidade de incentivar a mudança de 

cultura para transformar a adesão do coaching nas organizações através do 

esclarecimento de mitos existentes a respeito do assunto.  

Outro ponto a ser considerado é sobre o exercício da autoridade nas organizações. 

DOWNEY (2010) considera que organizações podem assumir autoridade demais, e 

indivíduos de menos.  

Sob um regime fortemente hierarquizado e autoritário as pessoas preferem receber 

ordens ao invés de correr riscos e este não é o melhor caminho para obter o melhor 

das pessoas (DOWNEY, 2010). 

Para promover uma mudança de cultura, WHITMORE (2010) julga necessário 

desenvolver permanentemente na organização um ambiente voltado para ampliar a 
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consciência e responsabilidade através do processo de aquisição de novas 

habilidades. 

Se desfazendo da necessidade de controle e adotando novos comportamentos será 

possível uma preparação para revisar antigos conceitos e dar espaço ao coaching. 

 

O MODELO MENTAL NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL  

 

AUGUSTO (2012) afirma que as pessoas têm um mapa único da realidade - não a 

própria realidade.  

Por mapa entende-se o conjunto de pensamentos e vivências de cada indivíduo. Muito 

desse mapa foi criado nos primeiros anos de vida e não atualizado desde então, logo, 

as pessoas têm dificuldade para abrir mão de seus modelos mentais pois agem 

acreditando apenas na própria visão, desconsiderando outras possibilidades. 

(AUGUSTO, 2012). 

Por conseguinte, é comum ocorrer nas organizações um processo chamado 

overleveraging no qual as pessoas repetem um mesmo comportamento 

frequentemente, mesmo quando uma situação exige uma atitude diferente.       

Para MOREIRA (2006) este comportamento é reflexo de um antigo modelo de 

aprendizagem no qual o conhecimento é transmitido por uma autoridade superior e 

deve ser aceito sem questionamento, reforçando o conceito de verdade absoluta e 

causalidade simples em que cada efeito é resultado de uma só causa.  

Assim sendo, predomina atualmente nas organizações um modelo de aprendizagem-

experiência, definido por LEITÃO e VILLARDI (2000) como uma aprendizagem 

baseada na tentativa e erro, no qual comportamentos bem sucedidos são mantidos e 

repetidos e os mal sucedidos eliminados, devido a um pensar exclusivamente técnico.  

Além do pensamento técnico, pessoas utilizam modelos mentais diferentes para 

interpretar uma mesma situação, gerando conflitos e até mesmo comprometendo 

resultados. DI STEFÁNO (2017), cita como exemplo uma pessoa com modelo mental 

de pessimismo e outra de otimismo. A pessoa com modelo pessimista conseguirá ver 

inadequações mesmo em momentos de vitória e a com modelo otimista conseguirá 

ver progresso mesmo em momentos de derrota. 
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Adicionalmente, os padrões comportamentais adotados nas empresas também são 

influenciados pelos conflitos de gerações (baby boomers, x, y, z) que remetem às 

fontes do modelo mental (biológica, linguagem, cultura e história pessoal) pois cada 

geração vivenciou realidades diferentes e desenvolveu um perfil profissional próprio. 

Ao se relacionarem, alguns atritos podem surgir. 

 

 

 

TABELA 3: Gerações – Visão Geral 

  

Fonte: Infomoney, 2010 

 

Aliado a este conceito, ROBBINS (2009) acrescenta a importância de se observar nas 

organizações os diferentes tipos de personalidades e como elas se relacionam, 

citando o MBTI (Myers- Briggs Type Indicator) como referência para alertar sobre a 

necessidade de dar a devida atenção aos elementos emocionais no momento de 

selecionar as pessoas para as funções que irão desempenhar.  

Para ROBBINS (2009) esta conscientização pode gerar maior satisfação pessoal 

evitando desvios de comportamento no ambiente de trabalho, que são decorrentes de 

emoções negativas. 

O padrão de repetição de comportamentos, executado de forma inconsciente, e a 

dificuldade de lidar com os conflitos, vão na contramão do conceito proposto de 
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learning organizations, no qual segundo LEITÃO e VILLARDI (2000) as organizações 

aprendem à medida em que os colaboradores vão adquirindo novos conhecimentos. 

Logo, torna-se fundamental promover a mudança de mentalidade através do incentivo 

do diálogo e troca de experiências, visando promover aprendizado e gerar mais 

eficiência.  

 

DIFICULDADES PARA ADESÃO DO COACHING DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

O coaching nas organizações ainda é muito utilizado apenas como uma ferramenta 

de avaliação. Para quem atua como coach, na maioria das vezes o líder, falta 

orientação sobre o processo, e, para o liderado que assume o papel de coachee, 

existe um pré-julgamento a respeito do objetivo final devido ao foco estar concentrado 

em sua performance perante a organização, e não no desenvolvimento de suas 

habilidades. 

Para CAMPOS e PINTO (2012) outro fator que dificulta a adesão é a falta de distinção 

sobre quando conduzir o processo individualmente ou para equipes. 

DI STEFANO (2017) afirma que aprender significa ter a coragem de deixar de lado 

crenças, hábitos e modelos mentais já incorporados, mas, poucos são os que se 

comprometem a correr riscos quando não se sentem apoiados. 

Na visão do coach, agindo conforme seu modelo mental voltado para liderança, ele 

irá avaliar a performance e aconselhar o coachee sobre quais comportamentos e 

competências precisa mudar ou adquirir para obter melhores resultados, utilizando 

como referência somente a descrição técnica dos cargos.  

Assim sendo, o coachee recebe o processo como obrigação, pois, uma vez que está 

sendo julgado e controlado, a situação o leva a acionar seu modelo mental para 

resistência.  

WHITMORE (2010) afirma que o coach não precisa transferir seu conhecimento nem 

seus conselhos, deve manter o foco para reduzir a interferência no processo visando 

maximizar o desempenho.  

Sendo o coaching um processo de aprendizado e desenvolvimento, entende-se que, 

neste contexto os resultados são comprometidos. 
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TOMADA DE CONSCIÊNCIA E RESSIGNIFICAÇÃO DE MODELO MENTAL 

 

MOREIRA (1997) afirma que o indivíduo pode estar consciente de muitas coisas 

(sentimentos, expectativas) mas não dos mecanismos ocultos a elas e inclusive no 

que se refere a habilidades mentais, uma pessoa nunca estará completamente 

consciente de como exercitá-la. 

Uma das formas de despertar a consciência é exercitando a flexibilidade, ampliando 

desta forma a percepção de mundo e dos fatos, eliminando comportamentos pouco 

produtivos.        

O indivíduo ao tornar-se mais flexível deixa de criar limitações permitindo-se então 

através de um processo constante de aquisição de novos conhecimentos repensar 

hábitos para iniciar pequenas mudanças e realizar escolhas com maior objetividade. 

AUGUSTO (2012) afirma que ao permitir-se considerar ideias diferentes, pode-se 

chegar a um consenso de que nada é totalmente bom ou ruim. 

Atribuímos o significado às experiências, de acordo com nossas crenças e valores. 

O significado de uma experiência depende do contexto. Mude o contexto e irá alterar 

o significado. Quando o significado muda, as respostas e comportamentos também 

mudam. (AUGUSTO, 2012). 

WIND et al., (2005) ressaltam a importância de se observar o contexto pois 

consideram que a pessoa não pode somente coletar informações e acreditar que 

posteriormente irá entender sua utilidade. Tudo depende do contexto. 

Neste sentido, WIND et al., (2005) sugerem o exercício contínuo de olhar de perto e 

olhar de longe para obter o discernimento correto para reconhecer adequadamente 

um contexto. Ao olhar somente de perto o foco fica restrito ao detalhe de uma situação. 

Ao olhar somente de longe a atenção é desviada, comprometendo a captação de 

informações importantes. Alternar os pontos focais é o ideal para reconhecer o todo. 

Para despertar a consciência, também é possível realizar a modelagem do modelo. 

Neste processo, um modelo necessita ter apenas acesso a um modelo de si mesmo 

para produzir a função desejada, hipótese denominada construção recursiva, 

desenvolvida por Johnson-Laird. 

Num mundo de mudanças frequentes e rápidas, exercitar a modelagem do modelo 

proporciona ao indivíduo realizar o reconhecimento de seus próprios modelos para 



 
 

27 

Artigo: A INFLUÊNCIA DO MODELO MENTAL NO COACHING ORGANIZACIONAL.  

Autor: Barsotti Cibeli 1; Oliveira, Flavia Oliveira2. Págs. 17 - 31. 

utilizá-los de forma adequada, adaptando-se rapidamente a um contexto, podendo 

ainda influenciar os modelos das demais pessoas. Desenvolver algumas estratégias 

pode contribuir para aplicação dos modelos. 

 

TABELA 4: Estratégias para utilização dos modelos 

 

 Fonte: Wind et al., 2005 

 

Consolidadas as estratégias, é importante para o indivíduo cuidar da atualização 

permanente de seus modelos, questionando sempre de que forma é possível expandir 

seu conjunto de modelos.  
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FIGURA 1: Estratégia para atualização dos modelos 

  

Fonte: WIND et al., 2005 

 

As estratégias de utilização e atualização transformam ações. Mudando a maneira de 

pensar, muda-se a forma de agir. 

 

RESULTADOS 

 

A pesquisa realizada mostrou que para as organizações é importante executar um 

trabalho de conscientização sobre as diferenças entre os indivíduos com o objetivo de 

promover o aprendizado e a troca de experiências, pois é por meio deste 

reconhecimento que se torna possível alinhar expectativas dando espaço à prática 

correta do coaching. 

O uso do modelo mental no trabalho de coaching pode melhorar a condução do 

processo e seus resultados, pois o foco concentra-se em desenvolver as habilidades 

do indivíduo a partir de suas vivências e não apenas no desenvolvimento de suas 

competências técnicas. Além disso as diferenças são valorizadas, contribuindo para 

criação de um ambiente de pertencimento no qual diferentes pontos de vista são 

respeitados, melhorando a aplicabilidade do coaching.  
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 A tomada de consciência promove o autoconhecimento e o desenvolvimento de 

estratégias para utilização de diferentes modelos que até então eram utilizados de 

forma inconsciente e muitas vezes fora de contexto.  

Ao realizar o exercício de atualização dos modelos adquire-se o hábito de formular 

perguntas, facilitando a compreensão do conceito do coaching, afinal coaching é o 

saber de fazer perguntas. 

Constatou-se também a importância do processo de desaprender para aprender, 

deixando de lado antigos modelos e certezas, visando dar abertura ao novo, 

estimulando a capacidade de refletir sobre outros modelos mentais (próprio e de 

terceiros) promovendo a troca de experiências. 

A partir desta conscientização, entende-se que não existe verdade absoluta, e sim 

diferentes saberes complementares. 

É através da aprendizagem contínua e transformação do pensamento que padrões 

negativos podem ser ressignificados para melhorar a adesão do coaching nas 

organizações e transformar o modelo de gestão de pessoas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerar no coaching as vivências das pessoas e valorizar suas opiniões, permite 

ampliar perspectivas para mudar de um padrão exclusivamente técnico, somando 

diferentes capacidades em prol do alinhamento desejado com os valores e missão 

das organizações. 

Ao valorizar diferentes pontos de vista sobre um determinado assunto, torna-se 

possível promover uma mudança de cultura dentro da organização, na qual um 

modelo de negócios pode ser aperfeiçoado ou transformado para um mais eficiente. 

Num mundo em constante transformação, ter autoconhecimento e o entendimento de 

que pessoas pensam de formas diferentes promove a empatia, característica 

fundamental para manter-se em constante processo de atualização. 
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GESTÃO 4.0 – EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO COM PROFISSIONAIS 4.0 

 

Molina, Cilene Regina Ribeiro 1, Oliveira, Flavia 2 

 

 

RESUMO: Este estudo tem por objetivo apresentar o perfil que vem sendo 

desenhado do profissional que atuará na Quarta Revolução Industrial bem como o 

desaparecimento ou enfraquecimento de profissões atuais dando espaço para o 

nascimento de novas ocupações e fazer um paralelo com os profissionais de alto 

desempenho que já possuem uma rotina independente de trabalho quer seja em home 

office ou alocado em clientes. Estes profissionais têm em comum o equilíbrio entre a 

visão técnica e uma boa capacidade de interagir com os seus clientes, senso crítico 

apurado, possui soft skills e é capaz de se adaptar a diversos cenários, adversos ou 

não. E como é possível buscar o alto desempenho destes profissionais e construir 

equipes de alta performance formadas por eles.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Profissional 4.0. Home Office. Soft Skills. Gestão 4.0.   

Área do Conhecimento:  Ciências Sociais Aplicadas 

 

INTRODUÇÃO   

   

A Quarta Revolução Industrial vem introduzindo mudanças rápidas e crescentes 

afetando diretamente o mercado de trabalho. Enquanto na era de Taylor os 

profissionais mais eficazes eram os especialistas que chegavam a desempenhar 

atividades repetitivas com maestria, com o grande avanço das ciências tecnológicas, 

esta força de trabalho vem sendo substituída por robôs em linhas de montagem, 

agricultura, serviços, construção, medicina e a inteligência artificial tem crescido 

dentro da área de Direito e Jornalismo. 
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Quanto mais humanos nos tornarmos, mais saberemos o que fazer com as 
inovações com as quais teremos que interagir e seremos mais aptos a nos 
adaptarmos a elas. Obviamente que, em seguida, é importante sim nos 
dedicarmos ao aprendizado de novas habilidades técnicas. Mas são as 
habilidades soft que vão nos libertar, finalmente, da forma mecanicista de 
pensamento herdada pelas gerações pós Taylor. Isso é o que chamo de 
Protagonismo Humano na Era Digital®: menos “humanos versus máquinas” 
e mais “humanos com máquinas” na construção de um novo mundo em que 
todos possamos realizar nosso máximo potencial. (GIAFFREDO, 2019). 

 

Em meio a essas mudanças, o perfil do novo profissional vem sendo desenhado e as 

características da personalidade (soft skills) dos candidatos ganham força nos 

requisitos de contratação. Em contrapartida os desafios da gestão de pessoas é 

capacitar as equipes responsáveis pelo recrutamento de forma que superem a 

dificuldade em avaliar essas características e manter um programa de 

desenvolvimento para que todos os colaboradores possam ser inseridos neste novo 

modelo ágil.  

A fundamentação teórica deste trabalho foi feita baseada em pesquisas bibliográficas 

de fonte secundária fazendo uso de livros, revistas científicas e sites especializados. 

  

 PERFIL DO PROFISSIONA 4.0  

“Diante deste novo cenário, conclui-se que a tecnologia demanda 
capacitação para os atuais empregados, com ênfase na procura por 
profissionais altamente qualificados com conhecimento nas áreas 
tecnológica, biológica, química, entre outras. E, para tanto, o papel do 
governo parece fundamental. Em países como Alemanha, Estados Unidos e 
França, a indústria 4.0 já é uma realidade e recebe amplo apoio de seus 
governos, que tratam o assunto como uma questão de Estado, incentivando 
o seu desenvolvimento.” (DELBONI, 2017) 

Embora no Brasil a velocidade do crescimento da Inteligência Artificial, da 

internet das coisas (IoT), big data (análise massiva de dados) e da robótica seja mais 

lenta em comparação ao resto do mundo, ela vem sendo introduzida em muitos 

setores e abrindo espaço para profissionais multidisciplinares e com capacidade de 

se adaptar a todas essas mudanças.  

Para integrar o perfil do profissional 4.0, vale ressaltar a importância de 

habilidades como criatividade, pensamento crítico, curiosidade, boa comunicação 

para defender suas ideias e habilidades sócios emocionais porque essas habilidades 
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permitirão que estes profissionais se sustentem num mercado de trabalho cada vez 

mais efêmero.   

... foi relembrada a importância que Einstein sempre deu a criatividade e à 
imaginação. Ele certamente concordaria com Walter Isaacson sobre a 
importância de combinar o pensamento analítico ao criativo. Para Einstein, 
os grandes cientistas também são artistas... 
Ele também concordaria com a importância de outra característica que, ... 
merece lugar de destaque entre os atributos que diferenciam 
fundamentalmente o ser humano da máquina: a curiosidade. Afinal, como 
Albert Einstein costumava dizer que o importante é não parar de questionar, 
e que a curiosidade tem sua própria razão para existir. Não podemos deixar 
de nos maravilhar ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da 
maravilhosa estrutura da realidade. Basta que se tente apenas compreender 
um pouco desse mistério todos os dias. Nunca perca sua curiosidade. 
(GRACIOSO, 2017) 

Em paralelo à transformação dos perfis dos profissionais as empresas também 

estão mudando e deixando de tratar as pessoas como recursos produtivos e passando 

a enxergá-los como talentos, a tratá-los de forma individual e personalizada, 

integrando-as como membros ativos. 

Figura 1: Os saltos gradativos da área de RH. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto, 2014, Gestão de pessoal: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações  
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O sucesso das organizações depende da qualidade e do comprometimento dos 

seus times e estes times dependem de uma gestão de pessoas competente e 

atualizada. 

 

Figura 2: Pessoas como Recursos X Pessoas como Parceiros 

 

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto, 2014, Gestão de pessoal: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações  

As empresas também precisarão se preparar e se adequar ao cenário VUCA. 

Se os profissionais precisarão ser multidisciplinares, as empresas precisarão criar um 

clima favorável para o desenvolvimento de seu pessoal bem como incentivar a busca 

constante pelo conhecimento, precisarão também estabelecer diretrizes claras, 

estabelecer um propósito buscando integrar e motivar os colaboradores.  

 

 NOVOS MODELOS DE TRABALHO DO PROFISSIONAL 4.0 

As empresas de tecnologia que vendem sistemas e serviço de migração de 

dados, costumam disponibilizar profissionais que ficam alocados no cliente durante os 
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projetos de implantação para, por exemplo, transferir os dados históricos do sistema 

antigo do cliente para o seu sistema. Neste período é comum estes profissionais se 

reportarem aos gestores, analistas e às vezes aos diretores do cliente e para isso 

precisam estar alinhados aos valores de sua própria empresa para passarem aos 

clientes a mensagem esperada pelos seus gestores.  

Os profissionais que trabalham em home office também têm sempre o 

compromisso de reportarem o andamento de suas atividades e, quando encontram 

dificuldades em determinados assuntos, são responsáveis por solicitarem apoio 

remoto aos seus colegas de trabalho em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. 

“Home office não é uma atividade atual. O modelo de atuação já ocupa as 
empresas desde o final dos anos 90. Com o avanço da internet esse modelo 
se estendeu e um novo profissional atingiu o mercado trazendo expectativas 
promissoras e proporcionando conforto e lazer para os colaboradores.” 
(GRACIOSO, 2017).  

 

Este novo formato de trabalho traz várias vantagens como permitir ao 

profissional focar seu esforço na entrega e controlar seus horários de trabalhos, 

integração de pessoas portadoras de necessidades especiais, economia de tempo de 

locomoção, melhoria no bem estar global do indivíduo, dentre outras e, traz também 

alguns desafios como controlar a qualidade do trabalho que está sendo realizado, 

acompanhar o trabalho de equipes fisicamente distantes e ampliar as habilidades 

desses colaboradores com treinamentos específicos, agregando talentos à 

organização. 

O sucesso do trabalho desses profissionais vai depender do suporte que ele 

receberá do resto de sua equipe, do treinamento que ele recebeu mesmo que 

remotamente, da autonomia em negociar com os clientes em momentos de crise, de 

suas habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Caberá também ao 

profissional ter o cuidado de estar sempre reciclando conhecimento e ter a capacidade 

de enfrentar as dificuldades que lhe são apresentadas. 

Tantos os profissionais alocados em clientes, quanto os que trabalham em 

home-office de certa forma, por não estarem em contato direto com seus superiores, 

acabam se adaptando à rotinas incertas, especialmente quando tomam decisões junto 
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aos clientes e somente depois as reportam à sua empresa. Em situações como essa 

eles assumem as consequências e mesmo cometendo erros se mostram abertos a 

enfrentar o incerto. 

Existem várias tendências de mercado capazes de dar suporte aos profissionais 

para que eles alcancem o máximo de desempenho, um exemplo é a multinacional, “A 

Johnson & Johnson, empresa que atua no setor de bens de consumo e de 

instrumentação médica, já está colhendo resultados com essa prática. Conforme 

explica Guilherme Rhinow, Diretor de Recursos Humanos da J&J no Brasil, desde 

2015, a companhia conta com o programa 'Energy for performance', um treinamento 

oferecido globalmente, de forma periódica, aos funcionários da organização.  

 

“É um dia de imersão com o objetivo de fazer com que as pessoas busquem 
a ‘melhor versão de si mesmas’. O treinamento é único, pois compreende a 
saúde em quatro dimensões: espiritual, mental, emocional e física. Além 
disso, inclui a meditação entre as atividades, direcionando os funcionários 
para alcançar alto desempenho e bem-estar no ambiente de trabalho e na 
vida”. (RHINOW, 2017).  

 

HABILIDADES PARA SE TORNAR UM PROFISSIONAL 4.0 

 

Ao mesmo tempo que o avanço tecnológico e seus facilitadores têm contribuído para 

a construção de um novo mercado de trabalho, quando mal administrados podem tirar 

o poder de concentração das pessoas na execução das atividades mais corriqueiras.  

Os smartphones que estão cada dia mais sendo utilizados por pessoas de diferentes 

faixas etárias ou rendas, possuem aplicativos que são instrumentos de consulta 

imediata a quase todo tipo de informação, aceleram as tomadas de decisões, 

permitem acesso às ferramentas de comunicação das empresas, além de 

contribuírem para economia de tempo permitindo acesso às contas bancárias para 

consulta de extrato ou pagamento de contas instantaneamente e sem a 

inconveniência das antigas filas nas agências bancárias, além de possibilitarem o 

controle de agendas conciliando os compromissos profissionais e pessoais, entre 

outros inúmeros benefícios.  

Na extensa lista de aplicativos existentes, as redes sociais ou aplicativos de troca de 

mensagens de texto propiciam às pessoas acesso direto as mais variadas distrações 
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e acabam dificultando o poder das pessoas em controlarem o tempo de acesso à 

internet fazendo-as pararem constantemente suas atividades para enviar ou 

responder mensagens pessoais, monitorar seus posts, pesquisar amenidades. Esse 

comportamento repetitivo impacta na sua produtividade, gerando um prejuízo para 

empresa e para o profissional porque a troca constante de atividades os impedem de 

se aprofundar em questões importantes.  

O trabalho home office além das distrações já mencionadas ainda acrescenta o 

ambiente familiar que se não for bem administrado poderá interferir negativamente no 

desempenho das atividades. É preciso saber separar a rotina da casa como 

arrumação, cuidado com crianças e animais domésticos, compras em supermercados 

da rotina do trabalho impedindo que uma interfira na outra.  

O segredo dos profissionais de alta performance está na capacidade de controlar a 

ansiedade, se abstrair das distrações e ter o poder de concentração para 

desempenhar suas atividades com foco e organização. Essas características tão 

comuns a esses profissionais podem ser aprendidas, praticadas repetidamente até se 

tornarem inerentes às pessoas interessadas em desenvolverem essas aptidões.  

“A forma mais eficaz que conheço para começar com o objetivo em mente é desenvolver uma missão 

pessoal, filosofia ou credo. Ela se concentra naquilo que a pessoa deseja ser (caráter) e fazer 

(contribuições e conquistas), e nos valores ou princípios nos quais o ser e o fazer estão fundados.” 

(COVEY, 2015). 

Existe literatura específica para o aprendizado de técnicas capazes de aumentarem a 

capacidade de foco, gerenciamento das próprias emoções e confiança, o importante 

será o grau de comprometimento do profissional em criar hábitos saudáveis de forma 

significativa. 

“O gerenciamento eficaz é fazer primeiro o mais importante. Enquanto é a liderança que resolve o que 

é “mais importante”, é o gerenciamento que coloca o mais importante em primeiro lugar, no dia a dia, 

a cada momento. Gerenciamento é disciplina, vontade de fazer direito.  

A palavra disciplina vem de discípulo — discípulo de uma filosofia, de um conjunto de princípios, de um 

conjunto de valores, discípulo de um objetivo grandioso, de uma meta ambiciosa ou de uma pessoa 

que representa essa meta. 

Em outras palavras, se você for um gerenciador eficaz de si próprio, a disciplina vem de dentro, é um 

produto de sua vontade independente. Você se torna um discípulo, um seguidor de seus próprios 
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valores fundamentais e de sua fonte. E possui a vontade e a integridade para subordinar os seus 

sentimentos e humores a esses valores.” (COVEY, 2015). 

 

ALTO DESEMPENHO DO PROFISSIONAL 4.0 

 

O profissional 4.0 busca atingir todo o seu potencial aprendendo a definir suas 

prioridades, reconhecer e minar suas fraquezas, além de buscar aprimoramento 

constante. A administração do tempo será sempre uma aliada importante. 

“Um bom exemplo é Harry Hopkins, conselheiro confidencial do presidente Roosevelt durante a 

Segunda Guerra Mundial. Um moribundo, na realidade quase um homem morto, para quem cada passo 

era um tormento, ele só podia trabalhar algumas horas em alguns dias, se tanto. Isso o forçava a 

abandonar tudo, exceto os assuntos verdadeiramente vitais. Mesmo assim não perdeu a eficácia; ao 

contrário, ele se tornou, como Churchill o chamava, “Lord of the Heart of the Matter” (Senhor do Coração 

do Problema) e conseguia realizar mais do que qualquer outro na Washington do tempo de guerra.” 

(DRUCKER, 1990).  

Preparar-se para o mundo VUCA (Volatilidade, Incerteza, Complexidade e 

Ambiguidade) é estar em constante reciclagem de conhecimento, investir em 

desenvolvimento pessoal e estar atento para as possíveis tendência de sua carreira e 

preparar-se para elas caso se tornem reais. 

Todas as nuances do mundo VUCA podem gerar ansiedade, depressão, medo, 

angústia especialmente em profissionais que não investiram em autoconhecimento. 

Os profissionais 4.0 investem no desenvolvimento da habilidade de controlar as 

próprias emoções de forma a responder rápida, segura e assertivamente aos 

estímulos constantes do mundo corporativo. 

O Banco Mundial também argumenta a favor da importância das competências 

humanas e comportamentais. Na reportagem ‘Preparing for the robots: Which skills 

for 21st century jobs?,’ publicada no site da organização, em 2 de março de 2016, a 

instituição faz a seguinte afirmação:  

 

“Devemos priorizar a formação de habilidades comportamentais desde a 
infância. Essas habilidades são necessárias para melhorar e conquistar 
novas habilidades técnicas ao longo da vida. Elas fazem trabalhadores mais 
resilientes e capazes de suportar melhor ambientes de mudança. [...] Os 
adultos com baixo nível de letramento verbal e matemático têm dificuldade 
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para aprender a atualizar as habilidades técnicas necessárias para competir 
no mercado de trabalho moderno”.  (GRACIOSO, 2017) 

O profissional 4.0 é multidisciplinar e possui conhecimentos que 
vão além de sua graduação permitindo ao mesmo buscar 
soluções para problemas complexos ou identificar nichos de 
inovação dentro do seu processo de trabalho.  
 

EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO 

 

Equipes de alto desempenho são compostas por profissionais motivados, que se 

respeitam, têm afinidades entre si, possuem conhecimento necessário sobre as 

atividades que são desempenhadas, estão alinhados com os gestores e as 

necessidades da empresa e possuem maturidade emocional para receberem 

feedbacks.   

“Uma equipe de alto desempenho apresenta características distintivas, como um alto grau de 

interdependência entre seus membros. Estes têm elevado grau de responsabilidade no desempenho 

de diversas funções e, além disso, as diferenças entre os membros em termos de experiência e 

conhecimento são aproveitadas de tal forma que elas interferem nos resultados e desempenho final.” 

(QUADROS et al., 2002) 

O líder das equipes de alto desempenho possui papel fundamental para reconhecer 

as competências dos profissionais, realizar a integração entre as pessoas, delegar 

tarefas adequadas, compartilhar conhecimento e investir no desenvolvimento dos 

profissionais. 

 

EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO COM PROFISSIONAIS 4.0 

 

Equipes de alto desempenho com profissionais 4.0 possui os seguintes facilitadores: 

1. Possuem profissionais que investem em autoconhecimento, controlam melhor 

suas emoções e conseguem decidir mais rapidamente em situações de estresse. 

2. Possuem profissionais que além de suas graduações são multidisciplinares e 

conseguem analisar um cenário de forma mais global. 

3. Possuem profissionais com senso de urgência diferenciado, são organizados, 

conseguem determinar prioridades e entregar mais rapidamente suas atividades. 
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4. Possuem profissionais colaborativos, e um ambiente saudável com pessoas 

com bom relacionamento. 

5. Possuem profissionais flexíveis, capazes de se adaptarem às constantes 

mudanças. 

6. Possuem profissionais que valorizam a diversidade e que conseguem 

reconhecer facilmente as diferenças que agregam. 

 “Entende-se que um ambiente constituído por profissionais de diferentes formações, com diferentes 

histórias de vida, tem maior chance de fazer uma leitura de mundo muito mais abrangente, visualizar 

ângulos não percebidos por muitos, apresentar ideias originais e usar referências pouco comuns. A 

empresa formada por diferentes públicos internos tem um repertório rico de comportamento e 

conhecimento para atender a diferentes públicos externos. Ademais, é a diversidade que estimula a 

criatividade. (QUADROS et al., 2002) 

Equipes formadas por esses profissionais responderá positivamente a todos os 

estímulos externos e internos e entregará com muito mais qualidade e mais 

rapidamente. 

 

O PAPEL DO LÍDER NO DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DAS EQUIPES DE 

ALTA PERFORMANCE 

 

Segundo Abraham Lincoln, “A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades 

extraordinárias em pessoas comuns.” e o líder de alto desempenho tem a missão de 

identificar individualmente o potencial de seus subordinados e de incentivar a busca 

pelo crescimento pessoal e profissional. 

Líderes que não incentivam o desenvolvimento de seus colaboradores podem estar 

formando equipes com um bom nível de conhecimento no negócio da empresa e baixo 

nível de conhecimento das novas tendências do mercado. E, ao decidir buscar 

profissionais mais capacitados fora da organização acaba abrindo mão do período de 

investimento em conhecimento do negócio dos atuais profissionais. 

Um time de alta performance está sempre em busca novas técnicas para melhorar 

seu desempenho na organização e empresas que priorizam essa postura de seus 

gestores possuem um diferencial estratégico frente a seus concorrentes. 
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Um líder de alto desempenho tem a missão de direcionar seus colaboradores 

estabelecendo metas a serem cumpridas sem, para isso, podar seu poder criativo. 

Caberá ao colaborador definir um plano de ação onde estabelecerá estratégias para 

que os resultados sejam satisfatórios. O líder por sua vez acompanhará o andamento 

das atividades atuando pontualmente caso encontre um desvio que possa 

impossibilitar o cumprimento da meta estabelecida. 

O líder deve atuar como agente facilitador entre os colaboradores das diferentes 

equipes de trabalho e entre os colaboradores e o cliente final. É importante que esteja 

atento aos possíveis reflexos que as atividades de um colaborador possam ter nas 

atividades dos demais e atuar de forma rápida para que a informação esteja sempre 

disponível para todos os envolvidos em todas as fases do projeto.   

“Algumas providências são eficazes quanto ao bom funcionamento de um grupo, a saber: favorecer a 

integração das pessoas, observar a liderança voltada para a tarefa, tanto quanto os fatores de 

manutenção do grupo que dizem respeito às questões sociais; classificar papéis e expectativas; 

intensificar os valores e respeito às normas; bem como favorecer, sempre, uma maior coesão das 

pessoas.” (QUADROS et al., 2002) 

 

GESTÃO 4.0 

 

A Gestão 4.0 passa a ser relevante para as organizações que já estão direcionando 

seus gestores para este perfil, conforme disse Sandra Maura, hoje CEO da Topmind, 

em entrevista a DigitalLinx (2018) 

 

“Os hábitos de consumidores ganham destaque em todos os mercados e 
estão influenciando o modo como as empresas administram seus negócios, 
criando um novo modelo de gestão para dar conta dessa mudança de 
comportamento. O conceito da Gestão 4.0 nasce da necessidade que 
consumidores têm de falar e interagir com fornecedores de produtos e 
serviços. Esse estilo de administração faz com que as companhias interajam 
e trabalhem de acordo com as expectativas dos seus clientes.” (MAURA, 
2018) 
 

A indústria 4.0 traz mudanças no mundo corporativo e na sociedade como um todo, 

alterando o comportamento e as expectativas do consumidor. Para atender essas 

novas exigências as empresas estão adotando essa nova gestão, conhecida como 

Gestão 4.0. 
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A nova Gestão 4.0 está investindo massivamente em tecnologia para tornar o 

processo produtivo das empresas mais eficientes, ágeis e com qualidade. A 

virtualização dos processos permite aos gestores ter acesso rápido às informações 

acelerando o processo de decisão. 

É foco na Gestão 4.0 a boa interação de suas equipes permitindo uma comunicação 

mais eficaz aumentando a qualidade dos resultados, facilitando também o 

relacionamento de suas equipes com o mercado externo permitindo a empresa estar 

atenta às inovações e ter papel de destaque nesse contínuo processo de 

transformação do mercado.  

A Gestão 4.0 tem a responsabilidade de unir a alta performance de resultados a partir 

de uma gestão estratégica do conhecimento na qual a inteligência emocional tem 

papel fundamental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Comparando o perfil esperado dos profissionais da Revolução Industrial 4.0 com o 

perfil dos profissionais de alta performance é possível identificar algumas 

características em comum trazendo a reflexão de que o profissional de alta 

performance já está se capacitando para as novas tendências de mercado de trabalho 

da mesma forma que as empresas que valorizam este profissional e administram 

trabalhos sendo executados fora de seu ambiente físico também já estão 

desenvolvendo soluções diferenciadas de gestão à distância. 

O grande desafio para as empresas será encontrar o equilíbrio entre manter a 

qualidade do funcionamento das atividades diárias e o investimento constante de 

tempo / dinheiro no desenvolvimento de seu pessoal para que todos possam se 

apropriar das novas tecnologias garantindo a manutenção da mesma na revolução 

industrial 4.0. 

Para os profissionais, o desafio será aplicar no cenário atual o resultado de seu 

constante aprendizado estando sempre antenados nas mudanças do mercado de 

trabalho de forma que possam direcionar suas carreiras para as novas possibilidades 

que estão surgindo. Investir em aprimoramento de competências como atenção/foco, 
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percepção de si e de seu entorno, linguagem, competências técnicas e 

comportamentais é o melhor caminho para acompanhar essa onda irreversível de 

inovação tecnológica. 

No meio deste turbilhão de informações, é essencial identificar quais inovações serão 

fortalecidas, merecendo ser exploradas e quais serão descartadas e deverão ser 

ignoradas. O novo modelo de Gestão 4.0 possibilita a aproximação do consumidor 

com o produto e a sua marca através das estratégias criadas pelo time de alta 

performance. 
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AS AVALIAÇÕES DA APRENDIZAGEM NO PÚBLICO DA EJA 

 

Barros, Juliana Aparecida do Rêgo21,  

Almeida, Camila dos Santos22,  

Silva, Josemar Monteiro23 

 

RESUMO 

A presente pesquisa, realizada por meio de revisão bibliográfica, com foco na 

percepção dos estudantes de EJA (Educação de Jovens e Adultos), sobre a 

avaliação da aprendizagem, buscando uma reflexão acerca das práticas avaliativas 

docentes e sua importância na formação dos estudantes. Este tema se mostra 

pertinente, tendo em vista; que os professores em sua maioria, encontram 

dificuldades para realizar esta tarefa considerada complexa e muito relevante, 

segundo Esteban. Os objetivos específicos planejados foram: conhecer o contexto 

histórico da EJA, analisar sobre o seu papel do professor formador de cidadãos em 

nossa sociedade; identificar se avaliação é um instrumento fundamental em todas as 

áreas da educação, e, colaborar nas compreensões sobre a reestruturação da 

metodologia avaliativa dos profissionais da educação atuantes nas classes da EJA. 

A análise metodológica da pesquisa baseia-se na qualitativa em gerar conhecimentos 

que contribuam no desenvolvimento de uma prática consciente da aprendizagem, 

direcionados à solução de problemas específicos. Observou-se que modelo de 

avaliação caracterizado em muitos dos processos é a classificadora, que não 

contribui no processo de aprendizagem. Portanto, o modelo avaliativo mostra a 

necessidade de uma reformulação, para que a aprendizagem do indivíduo seja de 

qualidade, não dando ênfase apenas avaliação somativa, mas, deve-se aplicar os 

três tipos da avaliação: diagnóstica, formativa e somativa, para que o processo de 

ensino e aprendizagem seja aperfeiçoado para todos públicos das instituições 
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23 Josemar Monteiro Silva é docente e orientador da Faculdade INESP, josemar.silva@inesp.edu.br 
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escolares e aos alunos da EJA. Assim sendo, a pesquisa apresenta a necessidade 

de uma reformulação no processo de avaliar os alunos em todos os níveis de 

aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação da aprendizagem. Educação de Jovens e Adultos. 

 

  INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma pesquisa sobre a avaliação 

da aprendizagem, buscando uma reflexão acerta das práticas avaliativas docentes e 

sua importância na formação dos estudantes. Este tema se mostra pertinente, tendo 

em vista; que os professores em sua maioria, encontram dificuldades para realizar 

esta tarefa considerada complexa e muito relevante, segundo Esteban. Na presente 

pesquisa, realizada por meio de revisão bibliográfica, com foco na percepção dos 

estudantes de EJA (Educação de Jovens e Adultos), pretendemos trazer contribuições 

como: 

O entendimento de como o processo avaliativo está contribuindo ou não na 

formação cidadã dos educandos em sala de aula e também na aprendizagem. A 

avaliação escolar é fundamental para a construção de nossa sociedade, entretanto, a 

forma como os professores avaliam seus alunos teêm contribuído para a separação e 

a exclusão dos discentes em processos de aprendizagem na sala de aula e fora dela, 

segundo o que relata Luckesi (2006, p.174) “[...] a avaliação da aprendizagem na 

escola tem dois objetivos: auxiliar o educando no seu desenvolvimento pessoal, a 

partir do processo de ensino- aprendizagem, e responder à sociedade pela qualidade 

do trabalho educativo realizado”. Pois, é comum nas salas de aulas grupos de alunos 

divididos e classificados como: alunos do grupo não satisfatório, alunos satisfatórios e 

os plenamente satisfatórios, isso demonstra que os professores contribuem para esta 

divisão na medida em que permitem e praticam esta separação. 

Sabemos que a avaliação da aprendizagem durante anos tem se estruturado de 

forma classificatória, assim muitos professores que estão em salas de aulas não 

conseguem ensinar de maneira que possam contribuir na aprendizagem dos 
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estudantes independentemente da aprovação ou reprovação. Contudo, a avaliação 

recebe maior importância quando revela de forma coerente a evolução destes alunos 

no contexto do conhecimento, e nos ajudar a compreender que apenas a nota: não se 

apresenta como base fundamental para avaliar a capacidade de aprendizagem dos 

estudantes. Deste modo, o que de fato foi aprendido será uma das partes mais 

importantes na formação destes sujeitos. 

O foco desta pesquisa encontra-se em perceber como os professores 

compreendem as práticas avaliativas que exercem e os resultados dessas práticas. 

Desta forma, se busca compreender as causas e a partir delas, apontar caminhos que 

possibilitem uma avaliação mais “justa e ética”, que também esteja voltada para o 

campo da democratização do ensino, possibilitando aproximar compreensões sobre a 

diminuição de reprovação e evasão escolar. 

 

Neste sentido, compreendemos a concepção de avaliação como aquela pela qual 

se busca o tempo todo estar observando e pensando as situações didáticas que 

envolvem aluno e professor. Assim sendo, é necessário ter consciência referente aos 

desafios que enfrentaremos no cotidiano, perante a realidade vivenciada nas escolas. 

A avaliação é um instrumento fundamental em todas as áreas da educação, 

desde os anos iniciais até o ensino superior. Sabemos que esta prática tem sido 

utilizada nas salas de aulas para aprovar ou reprovar sem promover uma reflexão 

acerca do processo de ensino a aprendizagem. A pesquisa tem apresentada tem 

como principal finalidade a reflexão da avaliação na EJA, Educação de Jovens e 

Adultos, portanto, analisando o processo avaliativo desses estudantes, como também 

suas práticas educativas, tendo em vista o cenário dos alunos que pararam de ir para 

escola; e depois de um bom tempo fora da sala de aula, voltaram a estudar. 

A avaliação é um dos grandes problemas na aprendizagem nos diversos níveis 

e modalidades de ensino. Na Educação de Jovens e Adultos, EJA, também não tem 

sido diferente, essa discussão mostra e constata que muitos dos estudantes com 

escolaridade interrompida: eram adolescentes. Estes sujeitos argumentam serem 

alvos de avaliações antidemocráticas e eliminatórias que muitas vezes se repetem 

quando estes estudantes voltam aos estudos, segundo Souza (2003). 
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Esta pesquisa tem por objetivo colaborar nas compreensões sobre a 

reestruturação da metodologia avaliativa dos profissionais da educação atuantes nas 

classes da EJA, analisando, sobre o seu papel de formador de cidadãos em nossa 

sociedade. O importante a se considerar é que os alunos da Educação de Jovens e 

Adultos têm uma forma de ensino diferente dos alunos que estão em salas de aulas na 

idade certa, pois muitos desses jovens e adultos são trabalhadores e buscam concluir 

seus estudos em um espaço de tempo menor. 

 

  A CONTRIBUIÇÃO DAS PESQUISAS 

 

Para a base do artigo pautamos em estudos de pesquisa, baseados nas 

seguintes categorias teóricas: Educação de Jovens e Adultos; e Avaliação Escolar. 

Apresentaremos uma análise realizada no levantamento das obras e autores mais 

relevantes à compreensão de nossa pesquisa, valorizando o compromisso ético e 

profissional de auxiliar com os estudos que já são desenvolvidos sobre essas 

temáticas. 

 

 A EJA E SUA HISTÓRIA NA SOCIEDADE 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta uma história referente ao 

processo de escolarização que se iniciou na colonização do Brasil e o objetivo era de 

ensinar a população os novos costumes procedentes de outras culturas, para que 

assim pudessem apoderar-se das terras e escravizando os habitantes apresentando 

para os nativos uma sociedade diferente e uma nova maneira de viver. 

Os padres jesuítas pensavam que a conversão dos índios não seria possível, 

sem a compreensão do ler e escrever. Percebe-se a importância da alfabetização 

(catequização) na vida dos indivíduos adultos, não só servissem a Igreja Católica uma 

das maiores instituições da época, assim como para o trabalho (SOUZA, 2007). Os 

Jesuítas comprometeram-se em executar duas ideias: a pregação da fé católica e o 

trabalho educacional. 
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A educação apresentada para os índios não busca mostrar uma educação de 

qualidade, pois iniciaram desconstruindo seus costumes impondo condições 

diferentes, uma realidade que era desconhecida para os nativos brasileiros, sendo 

assim a nossa educação já começou de maneira exploratória, no sentido que a 

aprendizagem aconteceria através de troca (eu ensino e os indígenas apresentam as 

riquezas do continente), constituindo assim um desafio, deixando de viver o que 

“aprendeu” para aprender o que não viveu. 

A história da sociedade brasileira não é fácil de compreender até porque se 

esconde boa parte da realidade como ela foi. Muitas pessoas não sabem que a 

catequização foi uma das muitas estratégias para colonizar os nativos, e a melhor 

forma era ensinar novos costumes, vindo de outras culturas, pois, na medida em que 

ensinavam as primeiras letras, ensinavam também a doutrina católica e conquistavam 

os nativos com outros interesses. Dessa forma, pode-se observar que a Educação de 

Jovens e Adultos não é recente no país, pois pode ser verificada desde o 

Brasil/Colônia. Quando se falava em educação para a população. 

O processo de educação escolarizada no Brasil começou somente no século 

XVI, pois como o interesse dos portugueses era conquistar a terra brasileira a melhor 

forma possível era começarem pela educação. De acordo, com Soares (1996), a 

primeira experiência de alfabetização iniciada pelos os jesuítas no período colonial 

coordenada pelo Padre Manoel de Nóbrega, começou com filhos dos colonos e os 

mestiços que tiveram suas primeiras instruções escolares. 

Sabemos que esta forma de educação não era uma educação de qualidade e 

igualitária a todos como pessoas sociais, pois através da catequização se ensinava 

as línguas portuguesa e espanhola, incluindo outra cultura que não era nossa, um 

novo modelo de vida baseado nos europeus, na religião católica, tendo como público 

principal crianças indígenas, pois se acreditava que por serem crianças o 

desenvolvimento intelectual seria mais fácil de ser realizado. De acordo, com 

Strelhow, (2010, p.51) 

 

Se olharmos para a educação brasileira, desde o período colonial, poderemos 
perceber que ela tinha um cunho específico direcionado às crianças, mas 
‘‘indígenas também adultos foram também submetidos à intensa ação cultural 
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e educacional’’. A Companhia Missionaria de Jesus tinha a função básica de 
catequizar (iniciação à fé). 
 

Compreende-se que o autor concorda que a intenção da educação na época 

colonial não era promover uma aprendizagem de qualidade, voltada para a realidade 

vivenciada por cada indivíduo em sua própria cultura, mas de condicionar os 

estudantes a seguirem um modelo de educação doutrinada pela religião católica como 

base primordial sendo um modelo de sociedade. Mesmo com o passar dos anos, 

décadas e séculos é notório que este modelo de educação não mudou muito, pois a 

construção da aprendizagem segue-se limitada e dominada por uma minoria que 

“determina” como deve ser nossa educação. 

Segundo Ferreira (2018, p.17), além das crianças era necessário ensinar os 

jovens e adultos, assim eles iam se tornar "civilizados", deixando de ser "selvagens". 

Para os europeus os nativos não tinham cultura, por isso era necessário salvá-los, os 

ensinando a ser "gente"’ através da religião e da cultura. Esta forma de condicionar a 

sociedade da época em um modelo de educação europeia demonstra o poder que uma 

cultura tida como superior, exerce sobre outras. Desta forma, compreende-se que 

pensar outra cultura ou passar a viver outra cultura seria o modelo ideal para termos 

não só uma educação diferente, mas também uma sociedade que pensasse diferente. 

Na verdade, não era isso que os nativos queriam, pois, não é algo positivo uma 

cultura que imponha sobre outras sendo um único modelo de sociedade, a ser 

seguido. Compreende -se que a educação tenha que proporcionar uma aprendizagem 

superação dos obstáculos encontrados e não possibilitando mais problemas. Neste 

modelo de educação europeia, observou-se que não houve uma preocupação com os 

nativos, não valorizaram o que existia de melhor na cultura brasileira, já que o 

interesse não era de fato possibilitar uma educação qualitativa igualitária para todos, 

mas, uma educação que dominassem os menos favorecidos. 

Com a expulsão dos jesuítas no século XVIII, o ensino até então estabelecido 

passou a ser a responsabilidade do Estado brasileiro de legislar o ensino no Brasil. 

Neste momento temos o Estado Imperial Brasileiro, um período da história brasileira 

entre 7 de setembro de 1822 (Independência do Brasil) e 15 de novembro de 1889 
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(Proclamação da República). A educação de adultos teve novas ações que ocorrem 

na  época do Império. 

Iniciaram a abertura de escolas noturnas para ensino de adultos, elas 

apresentavam baixa qualidade no ensino, e os cursos, normalmente, eram de curta 

duração. Segundo, Soares (1996) a constituição Imperial de 1824 oferecia a todos os 

cidadãos a instrução primária gratuita. Entretanto, somente a elite da sociedade 

poderia ocupar funções na burocracia imperial ou na política. 

Após a expulsão dos jesuítas e a possibilidade de se pensar em uma educação 

igualitária, tendo em vista que a responsabilidade da educação seria do estado, não 

se percebe diferença na realidade da educação, os anos passam a população 

aumenta, mas a desigualdade educacional permanece. 

Com o fracasso do sistema colonial e achegada do Império, que por sua vez era 

voltado para a classe dominante, excluindo mais ainda os indígenas, negros e as 

mulheres, em vez de garantir e valorizar a educação aos mesmos restringia a educação 

para os filhos de colonizadores. Portanto, se observar que o analfabetismo não é um 

fato natural, mas uma realidade construída, político, social e cultural, na medida em 

que o ensino era limitado socialmente e culturalmente para os negros, os indígenas e 

as mulheres por serem considerados inferiores. Sendo assim, a educação tinha um 

grupo específico voltado simplesmente para o gênero masculino e de pele branca que 

pertencesse à elite. 

Segundo Ferreiro (2018, p.18), no caso das mulheres era mais desigual, mesmo 

que elas fossem de classe nobre e de pele branca não poderiam estudar, pois a função 

das mulheres era apenas de ser dona de casa e cuidar dos filhos, não podiam exercer 

outras funções na sociedade, o sistema político era patriarcal. A mulher tinha que ser 

do lar, isso significava que ela tinha que estar sempre arrumada, mas não muito, sua 

conduta tinha que ser inquestionável, reservada e tímida que jamais poderia 

desobedecer ao marido, seu papel era unicamente cuidar da casa, dos filhos, por esse 

motivo que elas não precisavam estudar. 

Segundo Strelhow, (2010, p. 51), “a partir do Ato Adicional de 1834, a 

responsabilidade ficou com as províncias a instrução primária e secundária de todas 

as pessoas, porém foi designada especialmente para jovens e adultos”. Em 1834 
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ocorreu uma mudança, a instrução primária e secundária foi designada especialmente 

para os jovens e adultos, as províncias tornaram responsáveis pelo ensino dos 

mesmos. 

Apesar das mudanças que aconteceram no século XIX, onde os jovens e adultos 

iriam receber uma educação primária e secundária que estaria responsabilidades das 

províncias, sabemos que esta educação era carregada de um princípio missionário e 

caridoso e não houve progresso, o aprendizado dessas pessoas era uma maneira que 

a elite tinha de dominação para que alguns conseguissem o letramento não eram 

ensinados a pensar. 

Segundo Ferreira (2018, p.18), a educação sempre foi limitada para um grupo 

de pessoas pertencentes a elite, excluindo principalmente os jovens e adultos 

pertencentes às classes menos favorecidas, que apesar de terem direito à instrução, 

a mesma era negligenciada, realizada por quem quisesse ensinar. Os “profissionais” 

escolhidos para lecionar não precisavam de uma formação específica, se soubessem 

ler e escrever pouco ou muito não importava, pois, o ato de ensinar para as pessoas 

analfabetas era visto como uma ação de caridade. 

É perceptível como o modelo de educação determinado pelos europeus 

contribuiu negativamente para nossa sociedade, como visto anteriormente para uma 

pessoa analfabeta “aprender ler ou escrever”, qualquer pessoa estaria apta a ensinar, 

já que para um sujeito que não conhecia o letramento, na visão da elite e do poder 

dominador era natural. Portanto a educação para essas pessoas excluídas e menos 

favorecidas seria uma caridade, não precisando de professores qualificados para 

ensinar. Por isso é que a nossa educação mesmo no século XXI, vivencia as 

dificuldades que vemos, o número de analfabetos que há em nosso país é muito 

grande, e de alunos evadidos das escolas, principalmente da EJA. 

De acordo com Ferreira (2018, p.19), de 1889 a 1930 foi o período denominado 

República Velha ou a primeira República brasileira, este modelo de administração 

baseava- se no federalismo, tendo como modelo os Estados Unidos. República de 

princípio significa "uma determinada coisa que é de todos", ou seja, todos têm direitos 

iguais. Porém, esse público é um tanto questionável, pois apesar de estar em uma 

"democracia", onde todos os cidadãos poderiam escolher seus representantes 
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políticos através do voto, no entanto esse voto se restringe a elite dominante. Assim 

como os votos eram restritos a um grupo da elite que dominava a sociedade, com a 

educação não era diferente, pois mesmo no papel estando escrito que o direito 

igualitário é para todos isso de fato não acontece. No início do século XX houve uma 

mobilização que tinha como objetivo erradicar o analfabetismo, pois alegavam que as 

pessoas analfabetas eram culpadas pela situação do subdesenvolvimento do nosso 

país. 

Em 1915 foi criada a liga brasileira contra o analfabetismo Associação Brasileira 

de Educação (ABE). Esta foi a primeira organização de Profissionais da Educação do 

Brasil. Nesse momento o mesmo poder que não possibilitou uma educação de 

aprendizagem e igualitária aos sujeitos da época, faz uma manobra na qual alfabetizar 

estas pessoas possibilitaria o desenvolvimento do país. Observa-se que os interesses 

da elite não eram transformar sujeitos para pensarem diferentes, como homens e 

mulheres de direitos que são. O objetivo desta “preocupação” era ensinar e 

condicionar o que eles deveriam fazer. Portanto, nesse momento de erradicar o 

analfabetismo através das escolas, principalmente com a EJA, tinha supostamente o 

objetivo de contribuir com o desenvolvimento do país. 

Fica evidente que desde a colonização do nosso país (Brasil), se percebe que a 

elite masculina e de pele branca tem conseguido dominar vários setores da sociedade. 

Esta realidade proporcionou uma desigualdade e divisão social, cultural e religiosa 

para com os sujeitos que deveriam ter direitos iguais. A educação poderia ser o 

caminho mais fácil para que se chegasse ao conhecimento pleno de seus direitos e 

deveres, mas não acontece, pois, em toda trajetória educacional da nossa sociedade 

tiveram os escolhidos e os excluídos. Diante desta situação, vivemos em um país 

onde existem milhares de analfabetos em pleno século XXI. 

Estamos vivenciando uma realidade que foi construída a partir de uma imposição 

cultural religiosa, social e elitista europeia. Todavia, frente os desafios e obstáculos 

que enfrentamos por séculos surgem a seguinte pergunta: O que pode se fazer para 

que consigamos inverter esta situação que causou divisões e prejudica os mais 

necessitados? É visto que mesmo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) sendo uma 

porta aberta para os sujeitos sem escolaridade ou com pouca escolaridade poderem 
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concluir seus estudos de modo formal, percebe-se que mesmo com esta possibilidade 

tem sido um grande desafio. 

De acordo com Soares (1996), a partir do século XX, em 1940 foi um período de 

muitas mudanças na Educação de Jovens e Adultos, quando houve iniciativas 

políticas e pedagógicas, com os surgimentos das primeiras obras especificamente 

dedicadas ao ensino supletivo, o lançamento da Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos2 (CEAA), fazendo com que ocorresse uma preocupação com 

a elaboração de materiais didáticos para adultos. 

Segundo Soares (1996), ao observar as mudanças começariam acontecer em 

relação a Educação de Jovens e Adultos que foram poucas, presumia-se que diante 

das dificuldades vivenciadas e os obstáculos encontrados no percurso da história 

educacional do nosso país que essas mudanças seriam o começo de uma 

transformação por meio do supletivo e assim, um olhar mais atencioso para estes 

estudantes. 

Em 1945, segundo Soares (1996), com o fim da ditadura de Vargas, o país 

começou a viver uma grande revolução no campo da política, e a sociedade passou 

por momentos de grandes crises. Houvera diversas críticas quanto aos adultos 

analfabetos, até mesmo foram culpados pelo analfabetismo estar causando a falta de 

desenvolvimento do país. Passou-se a buscar uma educação para todos a fim de que 

o desenvolvimento se tornasse possível, o que fez com que a educação de adultos 

ganhasse destaque na sociedade. 

Ainda em 1950 e no início dos anos 1960, o educador Paulo Freire emerge no 

cenário nacional com uma proposta de alfabetização e conscientização, que fosse um 

instrumento de libertação das classes oprimidas. Em 1963, Paulo Freire apresenta o 

Plano Nacional de Alfabetização3 (PNA). Este propunha um movimento de 

alfabetização que considerasse o contexto de cada comunidade. 

É perceptível que a Educação de Jovens e Adultos começa a se fortalecer 

mesmo diante de tantas dificuldades vivenciadas. Com as pessoas reivindicando o 

direito à educação, a partir da década de (1990), a Educação de Jovens e Adultos 

passa a ser considerada uma modalidade de ensino a partir da Lei n. 9.394/96 e esta 

concepção se fortalece com a aprovação, pelo Conselho Nacional de Educação, do 
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Parecer n. 11/2000 e da Resolução n. 1/2000 que tratam das Diretrizes Curriculares 

para Educação de Jovens e Adultos. Porém, isto não apresenta uma mudança radical 

nas escolas que seguem uma compreensão da EJA, sabemos que mesmo com 

melhorias esse modelo de ensino está na oferta de escolarização em um espaço curto 

de tempo. 

Dessa forma, percebe-se que a nossa trajetória de educação não mudou muito, 

são mais de quatro séculos vivenciados de dificuldades com a nossa educação. 

Portanto, precisamos lutar sempre, mesmo que os desafios possam continuar, com 

isso podemos proporcionar um modelo de ensino para todos com os mesmos níveis 

de aprendizagem. 

  

 OS DADOS DA EJA E A SUA HERANÇA HISTÓRICA 

 

Segundo Miriam Barbosa (2018), no Brasil em 2016, 7,2% da população era 

analfabeta. A situação é mais grave entre pessoas com mais de 60 anos (20,4%) e 

negras. A cada dez pessoas que são idosas pretas ou mesmo pardas, aparecem três 

que são analfabetas. Entre as pessoas brancas, apenas uma pessoa idosa é 

analfabeta em cada dez, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio Contínua – PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE/2016. 

Dados do IBGE de 2016 apontam que o Brasil tinha quase 25 milhões de jovens 

com idade entre 14 e 29 anos, fora da escola. De acordo com uma pesquisa do IBGE o 

principal motivo de afastamento dos estudos citado por 41% das pessoas jovens, foi o 

trabalho. No caso dos homens, a segunda justificativa mais citada foi a falta de 

interesse. Já o segundo fator mais apontado pelas mulheres foi a necessidade de 

cuidar de afazeres domésticos do lar. 

Contudo, percebe-se que a quantidade de pessoas sem instrução no Brasil 

apresentou uma redução em 2017. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que 

pessoas de 25 anos ou mais que não completaram nenhum ano do ensino 

fundamental caiu de 10,7% em 2016 para 8,8% em 2017. A incidência maior de 

pessoas sem instrução observa- se no Nordeste, 16,5%, e no Sudeste é menor, com 
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5,5% (PNADC/IBGE, 2017). Contudo, em 2017 a taxa de analfabetismo ainda é 

considerável, 7% dos jovens de 15 anos ou mais e 19,3% das pessoas com 60 anos 

ou mais (PNADC/IBGE, 2017). 

 

Tabela 1 - Número de matrículas EJA 2015 - 2017 por etapa de ensino, localização/ 

dependência administrativa 

 

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica (adaptada) 

 

Os dados atuais sobre a EJA, no Brasil demonstram que ocorreu um aumento 

no número de alunos matriculados no ano de 2017 (dois mil e dezessete), superando 

os dois anos anteriores. Sendo assim pode-se perceber que mais alunos estão tendo 

a oportunidade de concluírem o ensino fundamental e médio. Concernente a 

localização é perceptível que os matriculados na área urbana cresceram 

gradativamente nos três anos seguidos diferentemente dos da área rural que o número 

de alunos matriculados em 2017, superou apenas 2016, pois 2015 teve mais alunos 

matriculados do que os dois anos posteriores na área rural. Portanto, mesmo com 

aumento de alunos matriculados na EJA, ainda estamos muito distantes de uma 

educação de qualidade e igualitária a todos. 

 

 CARACTERIZAÇÃO DA EJA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 

 

Segundo Miriam Barbosa (2018), um breve panorama dos marcos históricos da 

EJA no Brasil nos revela que se faz notável desde a época da Colonização com os 
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Jesuítas, perpassando pelo Plano Nacional da Educação de 1934, pela Campanha de 

Educação de Adultos em 1947, Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

(CNEA) em 1950, pelo Movimento da Educação de Base (MEB) de 1960 e Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) de 1967; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (nº 5.692/71 – Ensino Supletivo) em 1971, criação da Fundação 

Nacional para Educação de Jovens e Adultos (Fundação Educar) nos anos 80, até a 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) onde se 

reafirmou o direito dos jovens e adultos ao ensino básico, chegando ao Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCEJA) em 2002 

e a criação da Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo – Programa 

Brasil Alfabetizado (Projeto Escola de Fábrica, PROJOVEM e PROEJA) e a criação 

do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) em 2007. De acordo 

com a caracterização da legislação da EJA, no Brasil é perceptível que muitas coisas 

mudaram em benefício dos estudantes da EJA, pois, como podemos observar no texto 

acima citado, ao longo da história da Educação de Jovens e Adultos tem se buscado 

fortalecer este modelo de educação através de leis que assegurem os direitos destes 

sujeitos. 

 

A AVALIAÇÃO NA EJA E SEUS DESAFIOS DO DIREITO À EDUCAÇÃO E 

APRENDIZAGEM 

 

A avaliação é um instrumento utilizado na prática diária desenvolvida por 

professores na intenção de investigar o grau de aprendizagem do aluno e suas 

dificuldades. Esta prática de avaliação contribui para a realização das devidas 

intervenções na educação, para que haja resultados melhores na qualidade do ensino. 

Na EJA o processo de avaliação é igual a qualquer modalidade de ensino, sendo assim 

o professor precisa ter uma didática clara, porque é um momento de entendê-la como 

sendo um processo contínuo e sistemático, para que consiga acompanhar o avanço 

do aluno no decorrer de sua trajetória, sendo assim, deve-se realizar as intervenções 

quando necessárias, no intuito de que sejam alcançados os objetivos, o ensino e 

aprendizagem. 
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Sabe-se que a avaliação ao longo do tempo tem se constituído um problema na 

prática pedagógica. Pesquisas têm sido feitas tanto por professores como por 

pesquisadores para tentarem entender as causas que levam ao alto índice de evasão 

e repetência escolar, vivenciada principalmente no público na EJA. Dessa forma, 

surgem questionamentos: como tem sido o discurso e as práticas pedagógicas que 

se aplicam a esses alunos? Considera-se que o processo de avaliação e 

aprendizagem precisa auxiliar de forma positiva a frequência desses indivíduos em 

sala de aula. 

Percebe-se que a avaliação da aprendizagem na escola de jovens e adultos, é 

menor o período de aula, sendo de quatro horas diárias, diferente da escola regular, que 

os alunos permanecem no período de seis horas. A consequência dessa redução de 

tempo, faz com que o desenvolvimento dos conteúdos seja aplicado rapidamente 

prejudicando a aprendizagem dos educandos. 

Além do desafio do tempo, os professores muitas vezes se defrontam com 

alunos desmotivados na aula. Os educadores devem estar preparados para esta 

situação, pois precisam desenvolver estratégias para que os indivíduos se sintam 

acolhidos e estimulados para uma aprendizagem prazerosa. 

Foi formulada por Luckesi (1998), uma das suas concepções mais comuns e 

significativas referente a avaliação da aprendizagem, é que a avaliação é um 

julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma 

tomada de decisão. 

Segundo Luckesi (1988), as três modalidades de avaliação, que precisam estar inter- 

relacionadas: somativa, formativa e diagnóstica. Sendo assim, é fundamental que haja 

um entendimento e uma compreensão do papel significativo e fundamental, dessas 

modalidades, que precisam favorecer positivamente ou negativamente para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos educandos. 

A avaliação somativa sempre acontece no fim de um bimestre ou semestre, e 

tem a finalidade de classificação dos alunos, conforme os níveis de desenvolvimento 

apresentados em suas notas e conceitos. 

A avaliação formativa acontece durante o processo ensino-aprendizagem, 

quando é possível verificar o grau de conhecimento de aprendizagem. A avaliação 
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formativa apresenta um importante papel, visto que associada a avaliação diagnóstica 

mostra-se um instrumento de aperfeiçoamentos de critérios qualitativos. 

A avaliação diagnóstica é aplicada com dois objetivos: verificar o nível do 

processo inicial de aprendizagem dos alunos, inter-relação com as habilidades, 

experiências e conhecimentos acumulados, assim como, observar as causas das 

dificuldades apresentadas no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. A 

avaliação diagnóstica é um instrumento de percepção do estágio em que se encontra a 

aprendizagem do educando. 

Sendo assim, aponta Luckesi (1988, p.72): 

 

Com a função classificatória, a avaliação constitui-se num instrumento 
estático e formador do processo de crescimento; com a função diagnóstica, 
ao contrário, ela constitui-se num momento dialético do processo de avançar 
no desenvolvimento de ação de crescimento para a autonomia do crescimento 
para a competência etc, como diagnóstico, ela será um momento dialético 
do senso de estágio em que se está e de sua distância em relação à 
perspectiva que está coloca como ponto a ser atingido a frente. 
 

. Nesta perspectiva, a avaliação classificatória muitas vezes é utilizada por 

alguns professores como uma punição disciplinar, referente a conduta disciplinar do 

aluno na sala de aula. Portanto, a avaliação diagnóstica, apresenta uma função 

contrária da classificatória constitui um momento de discussão e debates que procura 

progredir no desenvolvimento e desempenho das competências dos educandos para 

que estimule a sua autonomia. 

A avaliação é o foco de dúvidas e de discussões, contudo, a avaliação pertence 

aos processos desenvolvidos sob o conceito de autossuficiência social, sendo 

imprescindível para que as normas escolares sejam democratizadas. Conforme 

Esteban afirma: 

“Avaliar, como tarefa docente, mobiliza corações e mentes, afeto e razão, 

desejos e possibilidades. É uma tarefa que dá identidade à professora, normatiza sua 

ação, define etapas e procedimentos escolares, media relações, determina 

continuidade e rupturas, orienta a prática pedagógica” (ESTEBAN, 2003, p.10). 

Como afirma, Luckesi (1995): 
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A avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do 
estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar 
decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo 
de aprendizagem. É importante aprender aquilo que se ensina na escola, a 
função da avaliação será possibilitar ao educador condições de compreensão 
do estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista poder trabalhar com 
ele para que saia do estágio defasado em que se encontra e possa avançar 
em termos de conhecimentos necessários. Desse modo, a avaliação não 
seria tão-somente um instrumento para a aprovação ou reprovação dos 
alunos, mas sim um instrumento de diagnóstico de sua situação, tendo em 
vista a definição de encaminhamentos adequados para sua aprendizagem. 
Se um aluno está defasado não há que pura e simplesmente, reprová-lo, e 
mantê-lo nessa situação (LUCKESI, 1995, p.81) 
 

Deste modo, é muito importante que o processo avaliativo seja visto de maneira 

mais atenciosa por parte dos educadores, pois o processo avaliatório é uma tomada de 

decisões importantes, sempre com um olhar cuidadoso, para que não ocorram 

situações constrangedoras na vida escolar dos alunos. 

A avaliação do aproveitamento escolar deve ser analisada de forma que a 

atribuição seja de qualidade, não tendo apenas um aspecto classificatório, precisa 

oferecer contribuição para tomada de decisão, visando o conhecimento e orientando a 

ação. Assim, Luckesi (1995) relata que “O objetivo da aferição do aproveitamento 

escolar não será a aprovação ou reprovação do educando, e sim o direcionamento da 

aprendizagem e desenvolvimento”. (p. 96). 

Portanto, o processo avaliativo só acontecerá se existir uma compreensão de 

mundo para os estudantes, com uma avaliação da aprendizagem que vise a igualdade 

do desenvolvimento pedagógico de cada indivíduo. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho pudemos observar a história da Educação de Jovens e Adultos 

em sua reflexão social, trazendo-nos para um cenário atual, que ainda é marcado pela 

desigualdade. A avaliação da aprendizagem, realizada em todas as modalidades 

educativas, necessita de um olhar ainda mais aprofundado na EJA, devido à herança 

histórica e as marcas emocionais trazidas pelos estudantes que muitas vezes 

passaram por situações de fracasso escolar. 
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A proposta que se encaminhou nesta pesquisa, compreende uma avaliação ética 

e justa, qualitativa e formativa do processo de ensino aprendizagem. Uma avaliação 

que não se justifique por aprovação ou reprovação, mas para que todos os atores do 

processo de ensino aprendizagem sejam conscientes e ativos. 

Contudo, os desafios encontrados na educação básica nos mostram que reflete 

diretamente na educação superior. Quando chegamos no ensino superior, 

encontramos praticamente o mesmo modelo de avaliação da aprendizagem aplicado 

por muitos dos professores se constituindo em uma educação tradicional, sendo a 

mais aplicada nas escolas do nosso país. 

O nosso olhar precisa ser além da sala de aula, os estudantes necessitam ser 

percebidos por completo, desde de sua vivência na comunidade onde mora até a 

chegada da escola, e os professores mesmo encontrando dificuldades tem que se 

desafiarem entendendo que a Educação de Jovens e Adultos ainda está longe de um 

modelo educacional qualitativo. 
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A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COMO RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Miranda, Marcelo Maurício ¹ 

 

RESUMO 

O conceito de Inteligência Emocional tornou-se conhecido, mundialmente, após 

a publicação do livro Inteligência Emocional, em 1995, por Daniel Goleman. No 

entanto, o surgimento desse conceito é datado do início da década de 1990, com o 

trabalho dos pesquisadores Peter Salovey e John Mayer. Desse período até os dias 

atuais, diversos estudos que foram realizados sobre o tema pontuam os benefícios da 

Inteligência Emocional em diversas áreas, como a da Educação. Este artigo objetiva 

apresentar as possibilidades da utilização dos recursos da Inteligência Emocional no 

que tange ao desenvolvimento do protagonismo juvenil, no fortalecimento e 

desenvolvimento de competências socioemocionais com esse grupo específico. O 

objetivo geral deste artigo é apresentar a Inteligência Emocional como uma forma de 

auxílio ao desenvolvimento do protagonismo juvenil. As bases teóricas são 

fundamentadas em autores que abordam as duas temáticas principais desta proposta: 

Inteligência Emocional e Protagonismo Juvenil. Este estudo está em fase de revisão 

de literatura. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Emocional; Protagonismo Juvenil; Educação.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Inteligência Emocional é um tema que, a cada dia, vem ganhando ainda mais 

interesse científico. Inúmeros estudos estão sendo realizados, em todo mundo, 

pontuando as contribuições da área para o desenvolvimento humano. 

 

1 Marcelo Maurício Miranda é docente do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) 
– Barbacena (MG).  
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O conceito de Inteligência Emocional, também conhecido pela abreviação IE, foi 

apresentado à comunidade científica pelos psicólogos Peter Salovey e John Mayer 

(1990), como sendo a capacidade do indivíduo monitorar os sentimentos e as 

emoções dos outros e os seus, de discriminá-los e de utilizar essa informação para 

guiar o próprio pensamento e as ações. 

O tema deste artigo é a relação entre a Inteligência Emocional e o protagonismo 

juvenil. Ou seja, como a Inteligência Emocional pode auxiliar essa prática educativa 

desenvolvida para os jovens? 

Ao final do artigo, esta, bem como outras questões, serão respondidas, e outras 

serão suscitadas, dentro do complexo processo do desenvolvimento conhecimento 

científico. 

A questão da Inteligência Emocional é ampla e em constante expansão, por isso, 

neste artigo, o foco será sua contribuição no processo de desenvolvimento do 

protagonismo juvenil (AUGUSTO, 2015). Entendemos, pois, que com o fortalecimento 

do protagonismo juvenil, pode-se potencializar a capacidade de liderança dos alunos, 

para que possam executar as atividades do seu cotidiano. 

O objetivo geral deste artigo é apresentar a Inteligência Emocional como uma 

forma de auxílio ao desenvolvimento do protagonismo juvenil. 

Para cumprir os objetivos propostos neste artigo é necessária a utilização de 

uma metodologia pertinente. Por isso, para a realização desta fase do estudo, teremos 

por base a revisão da literatura, que é um processo de busca, análise e descrição de 

um corpo do conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica. 

De acordo com método de elaboração e realização deste estudo, a revisão será 

narrativa, ou seja, não utilizará de critérios explícitos e sistemáticos para a busca e 

análise crítica da literatura. A busca pelos estudos não precisa esgotar as fontes de 

informações. Não aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas. A seleção dos 

estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitas à subjetividade dos 

autores. 

Espera-se, com este artigo, contribuir à discussão e estudos sobre as 

contribuições que a Inteligência Emocional pode oferecer ao desenvolvimento 

humano, de uma maneira geral.  



 
 

66 
Artigo: A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COMO RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

PROTAGONISMO JUVENIL.  . 

Autor: Miranda, Marcelo Maurício. Págs 64 – 75. 

Para o desenvolvimento deste artigo foram usadas bases teóricas das áreas do 

desenvolvimento humano, inteligência emocional, protagonismo juvenil e 

educomunicação. 

Para este estudo, desenvolvimento humano tem por base o conceito do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), definido como um 

processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades 

e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Diferentemente da perspectiva 

do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos 

recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano 

procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades 

(PNUD, 2019). 

A evolução pessoal e profissional está condicionada à capacidade de uma 

pessoa desenvolver a sua inteligência emocional. Inteligência emocional é um 

conceito relacionado a um indivíduo emocionalmente inteligente, ou seja, aquele 

capaz de identificar as suas emoções com mais facilidade. Entre as características da 

inteligência emocional está a capacidade de controlar impulsos, canalizar emoções 

para situações adequadas, praticar a gratidão e motivar as pessoas, bem como se 

automotivar, além de outras qualidades que possam ajudar a encorajar outros 

indivíduos (O’CONNOR, J. e SEYMOUR, J., 1995).  

Segundo Daniel Goleman (1995), um dos grandes expoentes mundiais na área, 

a inteligência emocional pode ser subdivida em cinco habilidades específicas: 

autoconhecimento emocional; controle emocional; automotivação; empatia; e 

desenvolver relacionamentos interpessoais (habilidades sociais).  

Para Goleman (1995), o fato de o sujeito controlar emoções e sentimentos, com 

o intuito de conseguir atingir algum objetivo, pode ser considerado com um dos 

principais trunfos para o sucesso pessoal e profissional.  

Já os conceitos de protagonismo juvenil e educomunicação são intimamente 

ligados. Aliás, o protagonismo juvenil é uma das ferramentas da educomunicação. 

O termo protagonismo juvenil surgiu no cenário político e econômico no final da 

década de 1980, como a concepção de empoderamento e participação democrática 

da juventude, e está relacionado à noção de sujeitos de direitos, presente no Estatuto 
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da Juventude, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA).  

Para Stamatos (2009), protagonismo juvenil remete a participação no processo 

de transformação política e social, atuação na comunidade, ao exercício da 

autonomia, à responsabilidade e ao exercício pleno da cidadania. 

A educomunicação é uma nova área do conhecimento se configura pelas inter-

relações entre as áreas da Educação e da Comunicação. 

O entendimento do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de 

São Paulo (NCE/USP), é que o conceito de educomunicação designa um campo de 

ação emergente na interface entre os tradicionais campos da educação e da 

comunicação, e que se apresenta, hoje, como um excelente caminho de renovação 

das práticas sociais que objetivam ampliar a possibilidade de expressão de todos os 

seguimentos humanos, especialmente da infância e juventude (SOARES, 2011). 

Na metodologia, além da definição e fundamentação das bases teóricas citadas 

acima, também faz parte a revisão bibliográfica narrativa. Nesse formato de revisão 

bibliográfica, não se utiliza de critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise 

crítica da literatura. A busca pelos estudos não precisa esgotar as fontes de 

informações. Também não se aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas. 

Na revisão bibliográfica narrativa, a seleção dos estudos e a interpretação das 

informações podem estar sujeitas à subjetividade dos autores. Por isso, para este 

estudo, esta base metodológica é adequada porque auxilia à fundamentação teórica 

de artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de cursos, dentre outros. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A questão principal deste artigo é apresentar a inteligência emocional como uma 

forma de auxílio ao desenvolvimento do protagonismo juvenil, para que os jovens 

possam desenvolver sua autonomia na tomada de decisão, lideranças, dentre outras 

áreas do desenvolvimento humano. 

Entre idas e vindas conceituais e críticas ao conceito de inteligência emocional 

(IE) idealizado por Daniel Goleman (1995), os autores Mayer e Salovey (1997), 
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precursores da área, afirmam que a IE implica a habilidade para perceber e valorar 

com exatidão a emoção; a habilidade para acessar e ou gerar sentimentos quando 

esses facilitam o pensamento; a habilidade para compreender a emoção e o 

conhecimento emocional, e a habilidade para regular as emoções que promovem o 

crescimento emocional e intelectual. 

Daniel Goleman (1995) afirma que a inteligência emocional pode ser subdivida 

em cinco habilidades específicas: autoconhecimento emocional; controle emocional; 

automotivação; empatia; e desenvolvimento de relacionamentos interpessoais 

(habilidades sociais).  

Este "controle" das emoções e sentimentos, com o intuito de conseguir atingir 

algum objetivo, atualmente, pode ser considerado com um dos principais trunfos para 

o sucesso pessoal e profissional. Um exemplo pode ser uma pessoa que consegue 

se concentrar no trabalho e finalizar todas as suas tarefas e obrigações, mesmo se 

sentido triste, ansiosa ou aborrecida (GOLEMAN, 1995). 

A inteligência emocional (IE), para grande parte dos estudiosos do 

comportamento humano, pode ser considerada mais importante do que a inteligência 

mental, ou quociente de inteligência (QI), para alcançar a satisfação em termos gerais 

(GOLEMAN, 1995). 

O caminhar científico da inteligência emocional acontece a cada momento em 

que um pesquisador se propõe aprofundar nesse tema e a descobrir seus pontos 

positivos, negativos e formas de desenvolvimento. 

A este respeito, Bechara, Tranel e Damasio (2002, p. 163) prestam contribuição 

à compreensão das evidências neurológicas da IE, partindo dos resultados das 

pesquisas em pacientes com lesões bilaterais do córtex pré-frontal ventro-mediano. 

Tais descobertas demonstram a influência das emoções nas funções cognitivas e 

comportamentais do indivíduo, incluindo a memória e a tomada de decisão, e são um 

bom exemplo de que possuir conhecimentos e um Q.I. elevado não bastam para que 

as decisões tomadas pela pessoa representem escolhas vantajosas para sua vida 

pessoal e social. 

Segundo esses pesquisadores, esta pesquisa proporciona evidência para o 

principal conceito de inteligência emocional, a qual pode ser vista como um conjunto 
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de aptidões emocionais que constituem uma forma de inteligência diferente da 

inteligência cognitiva (QI). Essa inteligência emocional (QE) faz com o indivíduo seja 

socialmente mais eficaz em certos aspectos da vida do que outros indivíduos. 

Não é intenção de este artigo esgotar todas as possibilidades teóricas sobre a 

inteligência emocional. No entanto, a partir deste ponto do estudo, faz-se necessária 

a discussão de outras questões também importante para esta proposta, como é o 

caso do protagonismo juvenil e a educomunicação. 

A educomunicação define-se como um conjunto das ações destinadas a integrar 

às práticas educativas o estudo sistemático dos sistemas de comunicação, criar e 

fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos, melhorar o coeficiente 

expressivo e comunicativo das ações educativas. Nesta perspectiva, a comunicação 

é feita para socializar e criar consensos, sendo que o objetivo principal é o crescimento 

da autoestima e da capacidade de expressão das pessoas, como indivíduos e como 

grupo. À soma dessas ideias, também se encontra a definição do conceito de 

educomunicação (SOARES, 1999). 

Para Sartori (2012) as práticas pedagógicas educomunicativas favorecem uma 

relação mais ativa e criativa do sujeito em relação às referências midiáticas a que tem 

acesso, isto é, potencializam os ecossistemas comunicativos entre todos os 

envolvidos no processo educativo. 

Educomunicação não é apenas um neologismo entre os termos Educação e 

Comunicação. É uma ação em que os membros no cenário escolar estão envolvidos: 

professores, alunos e comunidade escolar. 

No entanto, vale lembrar, que, em educomunicação os conceitos são ampliados. 

O conceito de educação refere-se àquela que acontece em todos os espaços e 

caminhos de toda uma vida, ou seja, a educação fora dos muros da escola, como 

definiu Paulo Freire. 

A comunicação não é, simplesmente, a emissão de conteúdo por um veículo de 

comunicação, seja ele rádio, TV ou internet. Todo ser humano que pode ser um 

veículo de comunicação, mesmo que não diga nada. Tanto é real esta questão que 

se amplifica, cada vez mais no mundo, estudos sobre a linguagem corporal e as 

microexpressões faciais. 
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Neste contexto, a educomunicação possibilita o diálogo com outras áreas do 

conhecimento, em arranjos mais abertos, criativos, críticos e participativos, em que se 

busca dar ênfase a uma educação dialógica de produção de conhecimento, que fuja 

àquela do tipo bancário, em que apenas há a transmissão de conteúdo (FREIRE, 

1969). 

Entende-se que a relação dialógica aqui tratada não é resultado direto da 

tecnologia adotada, mais ou menos amigável, mas essencialmente da opção por um 

tipo de convívio humano (SOARES, 2011). 

E nesta relação dialógica também se estabelece o protagonismo juvenil, com 

base nas ações da educomunicação. Aliás, para Soares (2011), um projeto que esteja 

ancorado na educomunicação deve desenvolver e propor o protagonismo juvenil. 

O protagonismo é uma forma de ajudar o adolescente a construir sua autonomia 

e interação, com a geração de espaços e situações propiciadoras da sua participação 

criativa, construtiva e solidária na solução de problemas reais, na escola, na 

comunidade e na vida social mais ampla (STAMATOS, 2009). 

O objetivo é que jovens possam ir construindo sua autonomia através da prática, 

da situação real, do corpo-a-corpo com a realidade, a partir da participação ativa, 

crítica e democrática em seu entorno social. As relações escola-comunidade, os 

programas não formais de educação para a cidadania, as ações nos campos do meio 

ambiente, da saúde, da promoção da qualidade de vida, da cultura, do esporte e do 

empreendedorismo produtivo são exemplos típicos de áreas onde esse tipo de 

participação juvenil pode ser exercido (COSTA; VIEIRA, 2006, p. 23). 

O protagonismo juvenil é uma forma de atuação com os jovens, a partir do que 

eles sentem e percebem da sua realidade. Trata-se de uma postura pedagógica que 

carece da mediação de um educador especializado, afinal, os adolescentes carecem 

de diretividade. Não se trata, contudo, de uma diretividade que venha a tolher sua 

iniciativa e sua criatividade. Pelo contrário, e defende uma forma de direcionamento 

que, em vez de inibir, estimule o exercício de níveis crescentes de autoconfiança, de 

autodeterminação e de autonomia (LAFLEY e CHARAN, 2008). E, nesses campos, o 

desenvolvimento da inteligência emocional dos jovens pode ajudar com que eles 

conquistem esses objetivos.   
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RESULTADOS 

 

A Inteligência Emocional não é obra do acaso. Daniel Goleman (1995) afirma 

que nós aprendemos a ter condução sobre nossa energia emocional através de cultivo 

sistemático. Não é através de medo e repressão que adquirimos controle das 

emoções. Não é sufocando as emoções, mas aprendendo a ter consciência delas 

para podermos percebê-las e dar-lhes a direção que queremos. 

E, como utilizar a inteligência emocional (IE) como uma forma de auxílio ao 

desenvolvimento do protagonismo juvenil? 

A partir dos autores descritos acima, bem como toda discussão teórico/científica, 

por meio de ferramentas da IE, aplicadas aos jovens, dentro ou fora da escola. 

Para esta atividade, o facilitador pode ser até mesmo um professor com 

formação na área da inteligência emocional, ou um colaborador externo que tenha 

essa formação. 

Existem inúmeras técnicas, uma delas, por exemplo, pode ser a que aborde oito 

pontos observáveis e práticos, a saber: aprenda a se observar e reconheça suas 

emoções; saber que as emoções influenciam as ações; conectar-se às emoções; 

trabalhar a automotivação; o centramento – que é ação convergida para seu centro, 

para a autoconduta, ação focada, orientada a partir de seu impulso interno, com 

equilíbrio energético; a comunicação real - forma como as pessoas se relacionam 

entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos, informações; a 

postura condutora – que é a capacidade direcionadora humana, na qual estão 

contidos os processos de tomada de decisões, planejamento, condução, gestão e 

liderança; e o aqui e agora – estar plenamente presente em cada ação e em cada 

expressão dinâmica. 

Ao propor uma ação que leve em conta os recursos da inteligência emocional, 

em que o ponto central é o jovem, o estudante, e que ele participe ativamente do 

desenvolvimento de seu protagonismo juvenil, fazendo parte de dinâmicas de grupo 

ou individuais com base na inteligência emocional, constata-se a aplicação do 

conceito de protagonismo juvenil de Ismar Soares (2011), bem como o que o próprio 
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autor denominou como ecossistema comunicativo em espaço educativo, presencial 

ou virtual, bem como melhora do coeficiente comunicativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para este artigo, e sem que se queira esgotar este tema amplo, contemporâneo 

e complexo, a partir dos autores estudados, das temáticas abordadas, bem como as 

perspectivas de futuro, entendemos que a inteligência emocional (IE) pode ser usada 

como ferramenta estratégica para o desenvolvimento do protagonismo juvenil, dentro 

e fora da escola. 

No que tange ao ambiente escolar, o facilitador para atividades que envolvam o 

desenvolvimento do protagonismo juvenil via IE pode ser, até mesmo, um professor 

com formação na área da inteligência emocional, ou um colaborador externo que 

tenha essa formação. 

No entanto, estas atividades podem acontecer em Organizações não 

Governamentais (ONGs), em clubes, associações de bairro ou espaços em que se 

possam realizar atividades alinhadas à proposição.  

Incentivar o trabalho em equipe, a colaboração, o respeito, a comunicação, a 

participação e a motivação dentro da sala de aula é um verdadeiro desafio enfrentado 

diariamente pelos professores. E, uma maneira eficaz e divertida de lidar com essas 

questões em sala de aula é por meio da realização atividades estribadas à inteligência 

emocional. 

Por fim, entendemos que a inteligência pode ser considerada a capacidade de 

escolher entre várias possibilidades a opção mais acertada para resolver um 

problema. Nesse sentido, vale diferenciá-la da sabedoria - que é o acúmulo de 

conhecimentos - já a inteligência significa fazer melhor uso de um saber prévio. 

O ser humano é capaz de desafiar obstáculos que podem ser desde a resolução 

de um problema matemático até falar corretamente em público ou realizar operações 

financeiras com êxito. 
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A inteligência não é só “saber muito” (é diferente da sabedoria), trata-se de 

colocar em jogo nossos conhecimentos e atitudes em todas as ações de nossa vida 

cotidiana. 

E a inteligência emocional está relacionada a habilidades tais como motivar a si 

mesmo e persistir mediante frustrações, controlar impulsos, canalizando emoções 

para situações apropriadas, saber esperar e adiar a satisfação, regular o próprio 

estado de espírito e impedir que a aflição invada a capacidade de pensar, criar 

empatia, motivar pessoas, ajudando-as a liberarem seus melhores talentos, e 

conseguir seu engajamento a objetivos de interesses comuns. 

Também é importante termos a percepção de que situações geram 

pensamentos e estes, por sua vez, geram emoções e são as emoções que estimulam 

nosso comportamento. Nosso comportamento é expresso por meio de respostas ao 

meio, e a qualidade dessas respostas pode garantir resultados positivos ou negativos. 

Este processo acontece o tempo todo, mentalmente, e agimos e reagimos a 

partir desta sequência, muitas vezes de modo automático e sem analisar as 

consequências para nós mesmos e para as pessoas a nossa volta. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR DIFERENCIADO NOS DOIS PRIMEIROS 

ANOS DA CRIANÇA 

 

Oliveira, Patrícia Cornélio C. de24 ; 

Almeida, Antonia L. de25; 

Almeida, Camila dos Santos26 

 

RESUMO 

Este artigo insere-se numa temática importante tendo como finalidade 

compreender a educação infantil. A ludicidade vem sendo bastante discutida na 

educação, pois o recurso lúdico na educação infantil tem auxiliado esse processo, 

dada a sua importância no desenvolvimento da criança. Tem por objetivo geral 

demonstrar a importância da educação infantil nos dois primeiros anos de vida da 

criança, visando uma melhor prática no aprendizado da criança. Os objetivos 

específicos visaram investigar a contextualização e a relevância da Educação Infantil 

no Brasil, a partir das bases legais presentes; propiciar uma aprendizagem 

significativa através da aprendizagem e relacionar a formação de professores como 

mediador no processo do ensino. A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica. 

Enquanto brinca, a criança sente satisfação, desejo e motivação, é o momento quando 

ela terá a oportunidade de expressar suas fantasias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Criança; Ensino; Brincar. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho pretende refletir sobre a importância da educação infantil nos 

dois primeiros anos da criança. Busca-se com essa pesquisa a ampliação do contexto 
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das práticas pedagógicas para crianças de dois anos, contribuindo para a descoberta 

de novas maneiras de interagir no âmbito escolar de forma prazerosa e com 

significativa aprendizagem, por meio do brincar. 

A pesquisa tem como objetivo geral demonstrar a importância da educação 

infantil nos dois primeiros anos de vida da criança, visando uma melhor prática no 

aprendizado da criança. E como objetivo específico a contextualização e a relevância 

da Educação Infantil no Brasil, a partir das bases legais presentes; propiciar uma 

aprendizagem significativa através da aprendizagem e relacionar a formação de 

professores como mediador no processo do ensino.  

Apresenta uma pesquisa bibliográfica, fundamentada na reflexão de leituras de 

textos, de autores que falam sobre o assunto (livros e artigos científicos). 

As brincadeiras e o brincar fazem parte do dia a dia das crianças, 

desempenhando importante papel no seu processo de desenvolvimento do ensino-

aprendizagem. As brincadeiras realizadas são fundamentais para a formação de sua 

identidade e autonomia, estimulando a comunicação da criança por meio de gestos e 

sinais, aperfeiçoando cada vez mais a sua capacidade de atenção, concentração, 

memória e imaginação, da imitação e espontaneidade, além do desenvolvimento das 

regras sociais e morais. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO 

 

Ao longo da história da educação brasileira, a Educação infantil nem sempre teve 

um lugar de destaque como modalidade de formação para a criança pequena. Essa 

ideia começou a se concretizar com o crescimento e transformação da urbanização e 

com a necessidade de que as crianças tivessem um lugar para ficar, enquanto suas 

mães estivessem trabalhando. 

De acordo com Bittar et al (2003), no Brasil a educação das crianças, no que se 

refere às políticas públicas, por muito tempo esteve relegada dessas políticas, não 

sendo assegurada pela legislação, ficando à margem do sistema educacional. Os 

autores afirmam que o início da preocupação com a Educação Infantil se deu em 
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meados dos anos 70, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 5.692/71. 

A referida LDB (BRASIL, 1971), no artigo 19, é mencionado que instituições 

deverão receber e educar as crianças com idade menor de sete anos. Ressalta ainda 

que as normas de ensino cuidarão para que as crianças de idade menor de sete anos 

recebam adequada educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições 

equivalentes. 

Ainda nos idos da década de 1970, o Ministério da Educação cria a Coordenação 

de Educação Pré-Escolar, pela qual especificou um papel importante no que se refere 

às políticas públicas para a Educação Infantil, pois estimulou o debate sobre funções 

e ações pedagógicas (NUNES et al, 2005, p.17). Mesmo com as mudanças e 

progressos nos anos 70, o atendimento à criança pequena ainda era ausente, 

desvinculado da responsabilidade com a educação da criança pequena. 

Já na década seguinte, em 1981, foi divulgado o Programa de Educação Pré-

Escolar, pelo Ministério da Educação, no qual foram estabelecidas “metas, prioridades 

e planos de ação da política pré-escolar” (BITTAR et al, 2003, p.36). Programa esse 

que coloca em primeiro lugar a ampliação do atendimento da pré-escola às crianças 

de classe social menos favorecida, com o propósito de expandir-se e na defesa de 

uma educação pré-escolar com vagos objetivos, em si mesma, desvinculada da 

escola de 1° grau (NUNES et al, 2005, p.17). 

Para desenvolver e aumentar o atendimento de baixo custo o Programa de 

Educação Pré-Escolar foi usado como estratégia no atendimento das crianças 

menores, e sendo assim um instrumento de reprovação por vários segmentos da 

sociedade, como sistemas de ensino, universidades, que denunciavam a 

precariedade das alternativas de baixo custo e reivindicavam a educação das crianças 

de 0 a 6 anos como direito social e político da infância. (BITTAR et al, 2003, p.37). 

A insatisfação com o sistema educacional, aliada à luta dos movimentos sociais, 

que visava uma educação pré-escolar de qualidade, se acentuou na década de 1980 

e com a iminência de uma nova Constituição, mobilizações foram desencadeadas em 

prol do reconhecimento da Educação Infantil a como direito. Além disso, havia a ideia 
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de sensibilização da sociedade em relação à Educação Infantil, como um período 

importante, específico e peculiar (BITTAR et al, 2003). 

Os movimentos reivindicavam um tratamento diferenciado às crianças, portanto, 

a Constituição Brasileira, que estava sendo construída, deveria reservar um espaço a 

elas no capítulo que trataria da educação (BITTAR et al, 2003 p.37).     

A partir da década de 1990, sobretudo com a promulgação da LDB e outros 

documentos, é possível observar mudanças na educação, em específico na Educação 

Infantil. 

A educação infantil é a primeira etapa do ciclo escolar da criança, onde todas as 

experiências adquiridas e todos os conhecimentos obtidos são de suma importância, 

pois dá-se início ao seu processo de formação como ser humano. 

 Com base na Constituição Federal em relação a crianças e adolescentes, ela 

determina que toda a criança necessitasse de ser tratadas com todos os direitos, 

passando assim a ser reconhecida cidadã em desenvolvimento, exigindo de direito 

uma atenção diferenciada. Segundo esse preceito constitucional, lhe é assegurado, o 

acesso a uma Educação Infantil de qualidade que contribua para seu desenvolvimento 

efetivo (BRASIL, p.61). 

Nesta perspectiva, a legislação traz a concepção da criança pequena como 

cidadã de plenos direitos, em particular o acesso a uma Educação Infantil de 

qualidade, sobretudo quando a insere na Educação Básica, dando-lhe a possibilidade 

de adquirir conhecimentos básicos para dar continuidade aos seus estudos. 

A educação infantil é proporcionada com momentos de interação, no qual a 

criança passa a compreender o mundo em que vive em todos os aspectos, ou seja, 

interage com todos que o cercam e consigo mesmo. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: 

 

As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres 
que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio, nas interações que 
estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e com o meio 
que as circundam, as crianças revelam seu esforço para compreender o 
mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam, e por meio 
de brincadeiras, explicitam as condições de vida a questão submetidas e seus 
anseios e desejos (BRASIL, 1998, p. 21). 
 



 
 

80 

Artigo: EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR DIFERENCIADO NOS DOIS PRIMEIROS ANOS 
DA CRIANÇA  

Autor: Oliveira, Patrícia Cornélio C. de; Almeida, Antonia L. de; Almeida, Camila dos Santos.  

Págs. 76 - 87. 

Sendo assim, nesta primeira etapa escolar, a educação infantil tem a importante 

função de desenvolver, respeitando e valorizando as diversidades das crianças e, 

ainda, compreender que o cuidar faz parte deste processo. Neste sentido, ressalta-se 

como é imprescindível perceber que na educação infantil, o educar e o cuidar 

caminham juntos, ou seja, são indissociáveis. 

A criança hoje é entendida, segundo o Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil (BRASIL, 1998), como alguém que tem um papel ativo na 

sociedade, tendo a oportunidade de questionar e opinar, ou seja, são conhecimentos 

construídos pelas vivências. Essa concepção de criança é preconizada por outro 

documento educacional, mais atual, que é a Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC, conforme: 

 

As creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos 
construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua 
comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo 
de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas 
crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de 
maneira complementar a educação [...] (BRASIL, 2017, p. 32). 
 

Enfatiza-se que, na educação infantil, dá-se início ao processo de 

desenvolvimento das crianças em todos os aspectos cognitivos, afetivo, social e 

psicomotor, de maneira integral. Diante deste contexto, na Educação Infantil, faz-se 

necessário refletir quais metodologias utilizar, como elaborar práticas educativas 

inovadoras e quais recursos pedagógicos pode auxiliar no desenvolvimento integral 

das crianças. 

Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Os seis direitos 

de aprendizagem presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

representam um avanço nas políticas públicas pensadas para a Educação Infantil. 

Para aplicá-los no dia a dia é necessário que o professor conheça a fundo cada um 

deles para garantir às crianças experiências que contemplem os aspectos 

considerados fundamentais durante esse processo (BRASIL, 2017, p.35).  

Diante disso, as brincadeiras e vivências são preconizadas na BNCC, pois: 
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Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 
criatividade, suas experiências emocionais, corporais, expressivas, 
cognitivas, sociais e relacionais e é nesse ponto que iremos focar (BRASIL, 
2017, p.36). 
 

Com isso, constata-se que o brincar na educação infantil abrange todos os 

requisitos, podendo promover metodologias e práticas pedagógicas inovadoras e, 

ainda, podendo ser utilizado como recurso facilitador para proporcionar momentos de 

aprendizado significativo para as crianças. 

 

O LÚDICO E SUA CONTRIBUIÇÃO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

É necessário ressaltar que a ludicidade na educação infantil, proporciona 

informações importantes a respeito das crianças, suas emoções, sentimentos, 

desejos, seu desenvolvimento, como elas se interagem com os colegas, e, ainda, 

sobre a formação moral e linguística. O brincar não é somente um simples ato, pois 

brincando a criança se comunica e se expressa com o mundo. Para o adulto, o brincar 

seria um “espelho”, como uma fonte de dados para compreendermos como se dá o 

desenvolvimento infantil, por isso a sua importância (FRIEDMAN, 2006). 

Embora o brincar não seja uma atividade de suma importância na infância, as 

crianças precisam aprender a brincar, pois: 

 

A criança não nasce sabendo brincar, ela precisa aprender, por meio das 
interações com outras crianças e com os adultos. Ela descobre, em contanto 
com objetos e brinquedos, certas formas de uso desses materiais. 
Observando outras crianças e as intervenções da professora, ela aprende 
novas brincadeiras e suas regras. Depois que aprende, pode reproduzir ou 
recriar novas brincadeiras (KISHIMOTO, 2010, p.01). 
 

A autora destaca as interações, os materiais (brinquedos) e o uso dos mesmos 

no processo de aprender a brincar. Dessa forma, ao brincar, a criança aprende a criar 

e recriar ações, explorando espaços, descobrindo novas experiências, vivenciando 

diferentes emoções e sentimentos, compartilhando ideias, construindo os 

conhecimentos de forma considerável.  
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Um fator importante nas atividades lúdicas é a utilização dos brinquedos, que é 

o suporte das brincadeiras, pelos quais a criança desenvolve sua imaginação e 

criatividade, transformando diferentes materiais e objetos, em brinquedos.  

Diante disso, Santos; Cruz (2010, p.68) afirma: 

Para a criança nada é mais importante do que os brinquedos, pois estes 
proporcionam um mundo do tamanho de sua imaginação. Para que uma 
criança se torne um adulto saudável e bem ajustado é necessário que seu 
corpo esteja constantemente ativo, sua mente alerta e curiosa, seu ambiente 
dotado de materiais atrativos e sua inter-relação com as outras pessoas se 
efetive de modo natural e efetivamente bem estruturado (SANTOS; CRUZ, 
2010, p. 68). 
 

Aqui é possível observar outra questão destacada por Kishimoto (2010), que é a 

atuação do professor. É preciso considerar o planejamento pedagógico desse 

professor, bem com sua mediação, quando se utiliza o brincar no cotidiano escolar. 

Com isso, ao transformar objetos e materiais em brinquedos, o professor pode 

promover o desenvolvimento de diversas habilidades das crianças e, ainda, utilizá-los 

como fontes inesgotáveis de aprendizagem por meio da ludicidade.  

 

Se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização deveria 
criar momentos lúdicos de livre exploração, nos quais prevalece a incerteza 
do ato e não se buscam resultados. Porém, se os mesmos objetos servem 
como auxiliar da ação docente buscam-se resultados em relação à 
aprendizagem de conceitos e noções. “Nesse caso, o objeto conhecido como 
brinquedo não realiza sua função lúdica deixa de ser brinquedo para se 
tornar-se material pedagógico” (KISHIMOTO, 1999, p. 78). 
 

Sendo assim, o brinquedo pode ser considerado como uma ferramenta 

pedagógica que auxilia o professor no processo de aprendizagem, impulsionando o 

desenvolvimento integral das crianças, aperfeiçoando as metodologias e inovando as 

práticas educativas. Ou, por outro lado, pode ser oferecido às crianças para ações 

livres, como, por exemplo, o momento de brincar livre. 

Ressalta-se que, o ato de brincar ou de utilizar os brinquedos durante uma 

atividade lúdica, possibilita que as crianças demonstrem melhor seus sentimentos e 

emoções, permitindo conhecê-las melhor, observando quais são as suas 

necessidades para que se desenvolvam e aprendam. 
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Segundo Macedo et al (2005), desenvolvimento e aprendizagem mostram as 

duas fontes do conhecimento: uma endógena, que é o interior a uma pessoa; e a outra 

uma exógena, que se produz no exterior. No primeiro caso o desafio é desdobrar-se 

para fora, conservando sua identidade e envolvimento. No segundo caso, o interesse 

é colocar algo, sendo externo, a fazer parte do nosso, individualmente ou 

coletivamente. 

Ambas as situações, a endógena e a exógena, podem ser incentivadas por 

meio do brincar, pela interação que esta oferece, conforme: 

 

A criança desenvolve brincadeiras e aprende jogos. Pode também aprender 
brincadeiras com seus pares ou culturas e, com isso, desenvolver 
habilidades, sentimentos ou pensamentos. O mesmo ocorre nos jogos: ao 
aprendê-los, desenvolvemos o respeito mútuo (modos de se relacionar entre 
iguais), o saber compartilhar tarefas ou um desafio em um contexto de regras 
e objetivos, a reciprocidade, as ‘estratégias para o enfretamento das 
situações-problemas, os raciocínios (MACEDO, PETTY E PASSOS, 2005, 
p.10). 
 
 

Afirma Friedmann (2006), que na brincadeira a criança é livre para sonhar 

pensar, ordenar o mundo, e com a magia dos objetos que brincam reencontram nosso 

lugar em mundo tão desconhecido, de nossas relações com a s pessoas e coisas, os 

mistérios de nossa criação, como os adultos se relacionam com elas e outras pessoas. 

Nas brincadeiras as crianças podem construir simpatias e antipatias a pessoas e a 

tarefas do dia-a-dia, imitam e repetem o que quer que sejam ou de qualquer jeito. 

Podem construir do seu modo, na ilusão de um mundo, uma vida que elas querem 

para si e outras pessoas e coisas que são caras. 

No entanto Alécio (2011), fala que o processo de maturação da criança, a 

motricidade, o brinquedo, a afetividade e a inteligência estão sempre ligados. As 

atividades motoras, que estão relacionadas ao ato de brincar, proporcionam o 

desenvolvimento das funções afetivas e intelectuais, estabelecem o convívio social, 

estimula a criatividade, aprendem a tomar suas próprias iniciativas destacando-se 

como indivíduos. O brinquedo traduz a realidade para o mundo infantil, quando a 

criança manipula o brinquedo ela é tocada pela sua proposta, realiza descobertas, 

experiências, compara, criam e analisam. 



 
 

84 

Artigo: EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR DIFERENCIADO NOS DOIS PRIMEIROS ANOS 
DA CRIANÇA  

Autor: Oliveira, Patrícia Cornélio C. de; Almeida, Antonia L. de; Almeida, Camila dos Santos.  

Págs. 76 - 87. 

 

A vida da criança está entregue a sua imaginação. A realidade é presente 
vivido e sentido de maneira direta e imediata. Para ela tudo acontece como 
se estivesse sempre no reino do brinquedo, sem preocupações de resultados 
e, muito mesmo, de planejamentos (SANTIN, 2007, apud ALÉCIO, 2007, p. 
23).  

 

As brincadeiras fazem grande parte do desenvolvimento da criança, quando a 

mesma representa situações do cotidiano e que no futuro irá vivenciar. Cria situações 

não reais que tem uma ligação com a realidade, assim conhecendo suas habilidades 

e capacidades, que muitas vezes ainda não conhece, de uma forma está 

desenvolvendo o “eu” querer, fazer, vencer, poder e fracassar.  

Dentro das contribuições mais importantes da atividade lúdica no 

desenvolvimento infantil destaca-se: 

O brincar ajuda a criança no desenvolvimento social, afetivo, físico e intelectual, 

através da atividade lúdica às crianças formam conceitos, estabelecem relações 

lógicas, relacionam ideias, desenvolvem a expressão corporal e oral, reduzindo 

agressividade, reforçam habilidades sociais, integram-se na sociedade e constroem 

seu próprio conhecimento (NEGRINE 1994, p.41). 

Dessa forma, valorizar as atividades lúdicas, pois é uma atividade natural, 

necessária e espontânea a todas as crianças. Brincar é um direito da criança, 

reconhecido em convenções, declarações e em leis em nível mundial.  

Segundo a Lei de Diretrizes Básicas – LDB (BRASIL, 1996) (Art. 29), a 

Educação Infantil objetiva: 

I – Proporcionar condições para o desenvolvimento físico, psicológico e 

intelectual da criança, em complementação à ação da família:  

Vygotsky (2007), apud Melo e Ramos (2011), aponta que embora o prazer não 

pode ser definido como uma característica do brinquedo, ela preenche a necessidade 

da criança. É natural uma criança muito pequena satisfazer seus desejos de imediato.  

Tanto os estudos de Piaget como de Vygotsky, levam a refletir o significado do 

jogo simbólico e do brinquedo na infância, no ponto de vista do desenvolvimento da 

criança, da sua personalidade, que envolve um intercâmbio do cognitivo e do afetivo. 
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Através dele, desenvolve o conhecimento lógico-matemático, a linguagem, a 

representação do mundo, as relações interpessoais (VYGOTSKY, 2007). 

De acordo com Vygotsky (1994) a criança opera com significantes e significados, 

com objetos substitutos quando se brinca. Isto está no cotidiano do lúdico, por 

exemplo, quando uma criança utiliza um cabo de vassoura para representar um 

cavalo, ou uma boneca para representar um bebê, ou a si própria para representar a 

mamãe.  

Destaca-se, dessa forma, um processo educacional que parte do interesse e 

necessidade da criança, estimulando sempre o desenvolvimento da sua criatividade 

e atividade, na conquista da sua autonomia.  

É importante elaborar um estudo concentrado nas necessidades e 

potencialidades da criança. Permitindo saber que toda criança tem um grande 

potencial, estando sempre à espera de um adulto que a incentive nesse caminho de 

autodescobertas, de autorealizações criativas. Um adulto só poderá ser incentivador, 

se for portador dos conhecimentos teóricos que subsidiem corretamente as atividades 

práticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa possibilitou observar que as diversas áreas do conhecimento 

podem ser estimuladas com a prática das atividades lúdicas e o quanto é essencial à 

valorização dos mesmos na Educação Infantil. 

Atendendo diferentes aspectos do desenvolvimento da criança: físico, mental, 

social e emocional, a ludicidade na educação pode ser considerada um agente 

facilitador no processo educacional, para que o professor realize uma aula 

pedagogicamente rica e prazerosa. 

A presença de jogos e brincadeiras na educação estimula a memória e a 

inteligência, desenvolvem procedimentos que ajudam o educando a se reconhecer e 

a se orientar melhor no mundo. Pelo seu caráter lúdico e de livre expressão, oferece 

as crianças uma oportunidade de interação com o outro, que sem dúvida contribuirão 

para o seu desenvolvimento.  
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O brincar é uma ferramenta para que os educadores desenvolvam atividades 

que auxiliem no desenvolvimento cognitivo, motor e social; as crianças quando 

brincam agem com naturalidade expondo seus desejos e sentimentos, desenvolvendo 

sua capacidade de raciocínio e pensamento lógico.  

Toda fundamentação teórica nos dá suporte para compreender como trabalhar 

teoria e prática, que no dia a dia das escolas, percebemos que vai muito além da teoria 

e que para ofertar uma prática educativa de qualidade, exige um envolvimento maior 

entre os educadores e gestores. 
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RESUMO 

A logística reversa é muito importante não só para empresas como também para 

meio ambiente. Com crescimento do consumo, extração de matéria prima e 

necessidade de preservar o meio ambiente, as empresas precisam reestruturar seus 

processos, planejando e implantando a logística reversa como parte do processo. 

Existem empresas ainda não conseguem ver a importância da implantação da 

logística reversa em seus processos. Com uma legislação mais rigorosa, a 

necessidade dereduzir custos, as empresas buscam formas de reutilizar materiais 

reciclados e vem se preocupando com descarte corretos dos produtos no final de sua 

vida útil.  O interesse no tema “Logística Reversa”, cujo conceito tem como processo 

deplanejamento, implantação e controle eficiente e eficaz dos custos, dos fluxos de 

matérias primas, produtos em estoque, produtos acabados e informação relacionada, 

desde o ponto deconsumo até fim da sua vida útil, com o objetivo de recuperar valor 

ou realizar adisposição final adequada do produto. O uso da logística reversa pode a 

ser inseridocom os serviços mais eficientes de pós-venda e pós-consumo. Este artigo 

apresenta o conceito da logística reversa, pós-venda e pós-consumo, legislação e os 

benefícios que a empresa adquire com a logística reversa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: logística reversa, cliente, custos 
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As empresas perceberam a necessidade de ter um departamento de logística 

eficiente, possibilitando que seu produto fosse bem armazenado e transportado até o 

cliente e assim garantindo um bom posicionamento no mercado. 

Segundo Bowersoxet al (1986, pag 26) “ é um esforço integrado com objetivo de 

ajudar a criar valor para o cliente ao menor custo total possível”. 

Mas a nova visão do cliente não é só comprar o produto, mas hoje há uma grande 

preocupação de como foi o processo desse produto, quais impactos causou no meio 

ambiente, quais materiais usados e como será feito seu descarte após uso.  

Com o mercado mais exigente e as influências das tecnologias, 

obsolescência   dos produtos, a logística empresarial começa a dar ênfase para qual 

destino os produtos terão após fim da sua vida útil, surgindo a logística reversa. 

Com esse novo publico, as empresas foram obrigadas a mudar seus processos 

e o atendimento para manter-se no mercado. 

A realização das atividades de acordo com a missão da logística reversa, tem 

com finalidade satisfazer ocliente, pois é quem proporciona a sustentação da empresa 

no mercado. 

A logística reversa tem por objetivo reinserir os resíduos em novos ciclos 

produtivos, ou ainda fazer reciclagem ou reaproveitamento, e assim preservar o meio 

ambiente e diminuindo a extração de matéria prima. 

Uma das definições de Logística Reversa é do autor LEITE (2005, p.16-17), 

assim definida: Entendemos a logística reversa como a área da logística empresarial 

que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do 

retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo 

produtivo, por meio dos canais de distribuições reversos, agregando-lhes valor de 

diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, 

entre outros. 

O artigo foi realizado poruma pesquisa bibliográfica constituída por consulta a 

livros e artigos, e o acesso aos documentos foram conseguidos por meio de bancos 

de dados e em bibliotecas. 

 

CONCEITO DE LOGISTICA  
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A logística surgiu na segunda guerra mundial com anecessidade de estocar 

suprimentos para abastecimento das linhas de produção das armas, de equipamentos 

e alimentos, para que fosse distribuídos na área de combate. 

Os líderes militares precisavam planejar, organizar e executar as tarefas de 

logística para que as tropas recebessem todos os suprimentos necessários. 

 

Conforme visto, a partir da segunda guerra mundial a logística deixou de ser 
preocupação exclusiva do ambiente militar e passou a ser foco de maior 
atenção por parte das organizações industriais e comerciais. Isso ocorreu 
devido à necessidade das organizações abastecerem mercados em um 
mundo carente por produtos e serviços de todos os tipos, decorrência da 
destruição causada pelo conflito ou, no mínimo, pelo desabastecimento 
oriundo do esforço da guerra. (Razollini, 2009, p.28) 
 

Com o fim da segunda guerra, os militares perceberam a necessidade de 

implantar todo conhecimento adquirido nas empresas, levando ao desenvolvimento 

de soluções logísticas. 

O crescimento da demanda nos anos 50 e 60 as empresas começam a se 

preocupar com seu cliente, buscando melhorar a distribuição de seus produtos, 

através do planejamento, organização e controle para s atividades de movimentação 

e armazenagem visando facilitar o fluxo de produtos.  

 

A logística constitui um conjunto de técnicas de gestão da distribuição e 
transporte dos produtos finais, do transporte e manuseio interno as 
instalações e do transporte das matérias primas necessárias ao processo. 
Laugeni e Martins (2003, p.05) 

 

 

CONCEITODA LOGISTICA REVERSA 

  

O conceito mais antigo sobre logística reversa foi no início do ano de 1970, onde 

se aplica à distribuição, porém voltados para o processo inverso, com o objetivo de se 

atender as necessidades de recolhimento de materiais,  

A logística reversa tem como objetivo fazer um planejamento de processo, 

implementação e controle do fluxo de matéria prima, estoque em processos e 

produtos acabados, possibilitando que seu produto possa ser reaproveitado após a 

sua utilização. 
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Para que os produtos possam ter um descarte correto, as empresas cuidam 

desde o inicio do processo do produto, buscando por matéria prima que possam ser 

reutilizadas ou recicladas, e assim diminuindo seus custos e contribuindo com meio 

ambiente. “Logística Reversa é um termo relacionado às atividades envolvidas no 

gerenciamento da movimentação e disposição de embalagens e resíduos” (CLM, 

1993, p.323). 

Os motivadores principais que fizeram as empresas a realizar atividades de 

logística reversa foram a exigência dos clientes intermediários da cadeia de 

suprimentos, razões ambientais e exigência do mercado. 

Mas com responsabilidade ambiental sendo vista com olhares mais sérios pelos 

órgãos nacionais, em 2014 começou a vigorar a Lei nº 12.305 de 02/08/2010, Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos, onde a logística reversa é citada no Art 3º, Parágrafo 

XII “logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada.” 

Com a sanção e regulamentação que estabelece a responsabilidade 

compartilhada entre os geradores de resíduos e a implementação de programas, 

alogística reversa torna-se ainda maior. “Logística reversa refere-se ao papel da 

logística no retorno de produtos, redução de fonte, reciclagem, substituição de 

materiais, disposição de resíduos, reparação e remanufatura...” (Stok (1998,20) 

Alguns motivos que torna logística reversa tema atual, são: a redução do período 

mercadológica dos produtos, a inutilização precoce dos produtos, ânsia consumidores 

por novos lançamentos. Os produtos quando não são mais utilizados, tornam-se 

resíduos e as empresas buscam através da logística reversa gerar retorno econômico 

reutilizando esses resíduos e ainda contribuindo para a sustentabilidade do planeta. 

As empresas veem como uma oportunidade de melhorar a imagem no mercado, 

utilizando de estratégias fundamentadas na responsabilidade social e ambiental. 

Os clientes possuem consciência ambiental e com isso buscam empresas que 

cuidam do descarte dos resíduos de seus produtos, visando esse novo mercado as 
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empresas têm buscado novas tecnologias e matérias primas para que seus produtos 

possam ser reaproveitados. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO DENTRO DA LOGISTICA REVERSA 

 

A logística reversa é uma área dentro da logística empresarial que agrega 

benefícios para empresa, através de várias ações desde redução de matérias primas 

até descarte final do produto.  

Um novo perfil de consumidor despertou as empresas tomarem medidas para 

adequara fabricação de seus produtos, para que após o fim de sua vida útil possam 

ser reutilizados ou reciclados. 

A logística reversa passou a fazer parte do fluxo logístico da empresa, pois além 

da venda dos produtos, controla também o fluxo de retorno. 

 

A logística reversa é uma área/função bastante ampla que envolve todas as 
áreas relacionadas com a reutilização de produtos e materiais com as 
atividades logísticas de coletar, desmonte e processo de produtos e/ou 
materiais e peças usadas a fim de assegurar uma recuperação sustentável 
dos mesmos e que não prejudiquem o meio ambiente. (CHAVES apud 
REVLOG, 2005, p.4) 
 

A empresa precisa planejara implantação e a estrutura, para que seja capaz de 

recolher, guardar e tratar os materiais. 

A prática da logística reversa trazem benefícios a médio e longo prazo, 

aumentando as vendas, fidelizando clientes com melhoria no atendimento. 

Os produtos voltam por meio de dois canais de distribuição reversos: a logística 

reversa de pós consumo e pós-venda, que tem por objetivo buscar outras utilidades 

para os produtos no final da sua vida útil e trabalhar com um estoque reduzido. 

 

 

 

 

 

LOGISTICA REVERSA PÓS-VENDA 
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O objetivo do pós-venda é o planejamento, operação e controle do fluxo físico 

dos produtos, quando retornam a cadeia de distribuição por motivos de garantia, 

qualidade, erro de expedição, defeito, entre outros. 

A empresa tendo um pós-venda bem gerenciado, possui uma vantagem 

competitiva através da diferenciação de atendimento, assim agregando valor aos 

clientes e os fidelizando. 

Esse relacionamento entre cliente e fornecedor contribui com redução de 

impactos ambientais e na construção de uma boa imagem corporativa. 

Dentro do pós-venda existem três categorias: retorno comercial, de garantia e 

substituição de componentes. 

No retorno comercial os produtos retornam, quando ocorrem erros de expedição, 

vendas em consignação, liquidações entre estações de vendas, pontas de estoque, e 

serão encaminhados a outros canais de vendas. 

No retorno por garantia os produtos retornam, quando ocorrem defeitos de 

funcionamento, defeitosde fabricação ou montagem, avarias na embalagem, produto 

fora da data de validade. 

No retorno de substituição de componentes quando é identificado o defeito 

decompetentes, como por exemplo recall de automóveis. 

A infraestrutura para que a logística pós-venda seja realizada é composta: coleta, 

seleção, consolidação, destinação dos produtos. 

 

... a logística reversa de pos venda é área de atuação da logística reversa 
que se ocupa do planejamento, da operação e do controle do fluxo físico e 
das informações logísticas correspondentes de bens de pos venda, sem o 
uso ou com pouco uso, que por diferentes motivos retornam pelos elos da 
cadeia de distribuição direta. (LEITE, 2009, p. 187)   

 

 

LOGISTICA REVERSA PÓS-CONSUMO  

 

A logística reversa pós-consumo distingue pelo planejamento, controle e 

disposição final dos produtos.  

O produto no fim de sua vida útil, podemser reaproveitados como matéria prima, 

reciclados ou é feito descarte de forma adequada. 
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Dentro do pós-consumo existe três categorias de bens produzidos: produtos 

duráveis, semiduráveis e descartáveis. 

Os produtos duráveis apresentam uma duração de vida útil média variando de 

anos a algumas décadas, como por exemplo automóveis, eletrodomésticos. 

Os produtos semiduráveis apresentam uma duração de vida útil média variando 

de alguns meses até dois anos, como por exemplo bateria de automóveis, pilhas. 

Os produtos descartáveis apresentam uma vida útil média de algumas semanas 

até seis meses, como por exemplo revistas, suprimentos de computador. 

 

 O objetivo econômico da implementação da logística reversa de pós 
consumo pode ser entendido como a motivação para a obtenção de 
resultados financeiros por meio de economias obtidas nas operações 
industriais, principalmente pelo aproveitamento de matérias primas 
secundarias, provenientes dos canais reversos de reciclagem, ou de 
revalorizações mercadológicas nos canais reversos de reuso e de 
remanufatura. (LEITE, 2003, p. 107) 

  

As operações industriais realizadas no aproveitamento de matéria 

primasecundaria dos canais reversos de reciclagem, ou da revalorização do bem nos 

canais de reuso e de manufatura possibilitam resultados financeiros satisfatório para 

as empresas. 

O desenvolvimento da sistematização dos fluxos de resíduos, bens e produtos 

descartados, sejam por intermédio do fim de sua vida útil, por obsolescência 

tecnológica, e o seu reaproveitamento, dentro ou fora da cadeia produtiva que o 

originou, colabora para a redução do uso de recursos naturais e dos demais impactos 

ambientais. 

 

A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

O grande volumede produtos descartados no meio ambiente, vem causando   o 

impacto ambiental, preocupando os ambientalistas que lutam ao longo dos anos, para 

mudança cultural junto à sociedade, chefes de estado, e representantes 

organizacionais 

Vivemos um momento em que as pessoas começam a pensar mais sobre o 
que consomem e como consomem. As pessoas estão modificando seus 



 
 

95 

Artigo: LOGÍSTICA REVERSA – CONCEITO, LEGISLAÇÃO E PORQUE PRATICAR 88 

Autor: Santos, Priscila dos; Moraes, Regina Correa de; Shoji, Celso Braga . Págs. 88 – 98. 

hábitos de consumo em razão a perceberem a necessidade dessa mudança 
para a consequente preservação do planeta Terra. (RAZZOLINI, 2009 p.41) 
 

A participação do Governo é muito importante para o gerenciamento reverso da 

cadeia de resíduos, uma vez que é responsabilidade do estado fiscalizar. 

Em 02 de agosto de 2010começa a vigorar a Lei 12.305 que trata das diretrizes 

gerais quanto ao retorno de resíduos, no Inciso XII do artigo 3º conceitua a logística 

reversa como: “...um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, m seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada”. 

A obrigatoriedade da logística reversa com a lei 12.305, responsabiliza o Estado 

a cumprir seu papel de fiscalizar, e corresponsabiliza as empresas e a sociedade na 

cadeia de suprimentos e resíduos. 

O artigo 30 da Lei 12.305 cita que a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos, a ser praticada de forma individualizada e encadeada, 

envolvendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 

consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

 

PORQUE PRATICAR A LOGISTICA REVERSA 

 

A procura dos consumidores por produtos com custos mais baixos e com 
menor impacto ambiental, tem tornado o mercado mais exigente, “durante 
muito tempo pouca atenção foi dada ao retornode produtos não consumidos 
e devolvidos, pois suas quantidades não ofereciam maioresdificuldades para 
as empresas em geral e as empresas conseguiam absorver desperdícios 
emfunção de maiores margens de lucro. (Leite, 2005, p. 1). 
 

Junto com a exigência dos consumidores, existem as questões legais, 

incentivando as empresas a gerenciaro ciclo de vida de seus produtos. 

A empresa obtém vantagens com a prática da logística reversa, como uma 

imagem sólida, fidelização de clientes, processo de produção com menores custos, 

produtos mais baratos, diminui o consumo e custos com matéria prima.  

Para isso, a empresa precisa conhecer a estrutura do setor queatua para se 

defender contra forças competitivas básicas, como ameaça, poder de transação com 
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os fornecedores e compradores, pressão dos produtos substitutos e aintensidade da 

competitividade entre os concorrentes ou influenciá-las a seu favor. Identificando as 

melhorias necessárias no seu processo e agilidade no atendimento às variações do 

mercado e as cobranças dos clientese meio ambiente. 

A importânciada logística reversa no contexto empresarial, envolve todos os 

processos existentes emconjunto com todas as fases do processo de manufatura, 

fatores como entregas no prazo ou reduçãoda mesma, produtos entregues em boas 

condições, são de relevância nasatisfação e fidelização de clientes.  

O papel da logística reversa na estratégia empresarial é coletar informações 

necessárias para desenvolvimento de sistema gerencial, para que as empresas 

possam ampliar o reaproveitamento de resíduos e assim reduzindo custos do 

processo. Segundo Campos e Macedo Brasil (2007, p.50) “... as empresas que 

tiverem o processo de logística reversa desenvolvido, durante o período em que os 

recursos começarem a esgotar-se, estarão mais preparadas para enfrentar o 

mercado”. 

A logística reversa vem sendo cada vez mais praticada pelas empresas, se 

adequando não só as normas ambientais, mas também ao mercado atual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A logística reversa tornar-se uma grande oportunidade para empresas, pois com 

o descarte dos produtos, sendo pelo final da sua vida útil ou por obsolescência 

tecnológica, a empresa tem possibilidade de reciclar e assim podendo reutilizar no 

processo. 

Muitos dos produtos podem ser reaproveitados como matéria prima, trazendo 

uma rentabilidade satisfatória para empresa, agregando valor ao produto e 

satisfazendo as necessidades de seus clientes. 

Além dos benefícios que a empresa e os clientes conseguem comlogística 

reversa, ainda contribuem com meio ambiente, pois os produtos que não podem ser 

reaproveitados, serão reciclados ou terão descarte correto. 

A implantação da logística reversa contribui para atomada de decisões, 

diminuição do problema de devoluções e defeito do produto, melhoria nos processos 
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internos, na qualidade dos produtos, implantação de ações corretivas, e dentro dos 

processos internos a inovação, avaliaçãodo nível de satisfação dos clientes, melhoria 

no gerenciamento do processo de estocagem e produção, a vantagem em relação 

aos seusfornecedores. 

Com criação de uma legislação mais especifica, o poder publico vem exigindo 

mais que as empresas ajustem seus procedimentos e inserem a logística reversa para 

que o meio ambiente seja preservado, e que através de suas ações seus 

colaboradores e cliente sejam conscientizados, para que os produtos sejam 

descartados de maneira correta no final de sua vida útil. 

Com logística reversa as empresas agem de maneira sustentável, com 

responsabilidade social, atendendo as leis e normas. 
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O JOGO COMO ESTRATÉGIA NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NO 

DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO EM ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Prado Santos, Sirlene Aparecida do30; 

Narita, Carlos31; 

Almeida, Camila dos Santos32 

 

RESUMO 

Diante das limitações das habilidades mentais gerais apresentadas pelos alunos 

com deficiência intelectual e sendo estas ligadas ao raciocínio lógico-matemático, 

resolução de problemas entre outros. Para que essa proposta se concretize, 

estabeleceu-se as seguintes questões estabelecidas como pergunta de pesquisa: 

como o jogo pode ser usado como estratégia no desenvolvimento do raciocínio lógico 

de alunos com deficiência intelectual e como eles podem contribuir para garantir uma 

aprendizagem mais significativa?  Assim, este estudo tem como objetivos: apresentar 

a contribuição dos jogos no desenvolvimento do raciocínio lógico matemático em 

alunos com deficiência intelectual, compreender as habilidades que podem ser 

desenvolvidas em matemática através dos jogos, identificar quais jogos podem 

contribuir para o desenvolvimento desses alunos e verificar quais resultados já foram 

alcançados utilizando esta estratégia. Os procedimentos utilizados no 

desenvolvimento desta pesquisa serão: Referencial bibliográfico em livros, artigos 

científicos, revistas e internet (Scielo); será feito um estudo e análise qualitativa do 

material bibliográfico. Espera-se com este artigo apresentar uma proposta com uso de 

jogos na disciplina de matemática para desenvolvimento de habilidades de raciocínio 

lógico em alunos com deficiência intelectual nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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PALAVRAS-CHAVE: deficiência intelectual; raciocínio-lógico; jogo; estratégia de 

desenvolvimento. 

 

INTRODUÇÃO 

         

A educação inclusiva vem alcançando avanços significativos na Educação 

Brasileira a partir da garantia, a matrícula de todas as crianças, com ou não 

deficiência, na rede regular de ensino, precedidos de grandes mudanças na 

estruturação da educação e suas políticas pedagógicas (MEC/SEESP, 2001). Sob 

esta ótica as novas concepções sobre a diversidade vêm exigindo novas ações em 

sala de aula e alunos com D.I. (Deficiência Intelectual) são abrangidos neste contexto. 

Para Honora e Frizanco (2019) a deficiência intelectual (D.I.) é caracterizada pelo 

dano de uma ou mais funções cognitivas no desenvolvimento do cérebro. As 

deficiências intelectuais podem variar de leve a grave o que difere a intervenção do 

trabalho com esse aluno.  

Diante das limitações das habilidades mentais gerais apresentadas pelos alunos 

com deficiência intelectual, sendo estas ligadas ao raciocínio lógico-matemático, 

resolução de problemas entre outros. Busca-se neste artigo, discutir como o jogo pode 

ser usado como estratégia no desenvolvimento do raciocínio lógico de alunos com D.I. 

Neste sentido, com o jogo a criança tem a possibilidade de expressar suas 

vivências e dificuldades interagindo com o objeto. Em alunos com comprometimento 

cognitivo e motor acentuados a brincadeira pode ser desenvolvida em seu ritmo de 

desenvolvimento (KISHIMOTO,2000). 

O jogo é grande estimulador das inteligências, permitindo que o indivíduo realize 

o que deseja. Quando joga, a criança representa quem quer ser, organiza o que quer 

organizar, e decide superando suas limitações. Pode controlar seus impulsos e aceitar 

regras. Ao brincar em seu espaço, envolve-se com a fantasia e estabelece um gancho 

entre o inconsciente e o real (ANTUNES, 1988). 

Assim, este estudo tem como objetivos: apresentar a contribuição dos jogos no 

desenvolvimento do raciocínio lógico matemático em alunos com deficiência 

intelectual, compreender as habilidades que podem ser desenvolvidas em matemática 
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através dos jogos, identificar quais jogos podem contribuir para o desenvolvimento 

desses alunos e verificar quais resultados já foram alcançados utilizando esta 

estratégia. 

Os procedimentos utilizados no desenvolvimento desta pesquisa serão: 

referencial bibliográfico em livros, artigos científicos, revistas e internet (Scielo); será 

feito um estudo e análise qualitativa do material bibliográfico. Busca-se evidenciar com 

esse estudo alternativas de trabalho em sala de aula para o desenvolvimento de 

alunos com D.I. a partir de jogos tradicionais e com materiais adaptados. 

Espera-se com este artigo apresentar uma proposta com uso de jogos na 

disciplina de matemática para desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico em 

alunos com deficiência intelectual nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

  

BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

          

As pessoas com deficiência ao longo da história foram excluídas e deixadas de 

lado pela sociedade por não se adequarem aos princípios normais de construção 

social. Em meio a várias proibições à pessoa com deficiência ocorria o impedimento 

de frequentar espaços onde se transmitiam conhecimentos. Este quadro começou a 

mudar devido a movimentos sociais dos direitos humanos que permearam o mundo 

no período pós-guerra por volta do século XX (SALOMÃO; JESUS; PALACIOS,2010). 

No Brasil, a atenção ao atendimento às pessoas com deficiência acontece na 

época do Império, com o modelo de institucionalização Europeu foram criadas duas 

instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin 

Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da 

Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX é 

fundado o Instituto Pestalozzi - 1926, instituição especializada no atendimento às 

pessoas com deficiência mental; em 1954 é fundada a primeira Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE e; em 1945, é criado o primeiro atendimento 

educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, 

por Helena Antipoff (PNEE,2008). 



 
 

102 
Artigo: O JOGO COMO ESTRATÉGIA NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NO DESENVOLVIMENTO 
DO RACIOCÍNIO LÓGICO EM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

Autor: Prado Santos, Sirlene Aparecida do; Narita, Carlos; Almeida, Camila dos Santos, Flávia de.  

Págs. 99 - 117 

      Com a elaboração da Constituição Federal em 1988, que estabelece no seu artigo 

206, inciso I, a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, como 

um dos princípios para o ensino e, garante, como dever do Estado a oferta do 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino 

(art. 208). 

Contudo, somente em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei nº. 

8.069/90, artigo 55), determina que "os pais ou responsáveis têm a obrigação de 

matricular seus filhos na rede regular de ensino”. Também, nessa década, 

documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a 

Declaração de Salamanca (1994), passam a influenciar a formulação das políticas 

públicas de educação inclusiva. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), no artigo 

59, dispõe às redes de ensino o dever de assegurar: o currículo, métodos, recursos e 

organização para atender as necessidades dos alunos. 

Com o decreto 3298 de 1999 é criada a coordenadoria Nacional para integração 

da pessoa com deficiência e define a Educação Especial como educação 

complementar.  

Em 2001, o Plano Nacional de Educação há a criminalização a recusa de 

matrículas a crianças com deficiência. 

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001).  
 

Assim as pessoas com deficiência antes segregadas a instituições de 

atendimento especializado passam a ganhar espaço nas instituições da rede regular 

de ensino. As instituições tiveram que se adequar, porém o processo era a passos 

lentos com a desculpa de não estar preparados para atender as especificidades 

desses alunos.  

Foram elaboradas novas normas para atender essa clientela como a formação 

e qualificação de professores em 2002. A lei nº 10.436/02 é reconhecida a Libras como 

meio legal de comunicação. Portaria 2678 produção e difusão do Braille, 2003 MEC 
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cria programa de educação inclusiva no atendimento educacional especializado (AEE) 

a fim de atender as necessidades desses alunos e em 2004 o Ministério Público 

reafirma o direito à escolarização de crianças com ou sem deficiência no ensino 

regular e em 2008 a Política Nacional de Educação Especial define: todos devem 

estudar na escola comum. (PNEE,2008). 

Sob esta ótica as novas concepções sobre a diversidade vêm exigindo novas 

ações em sala de aula e alunos com deficiência intelectual (D.I) são abrangidos neste 

contexto. 

          

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

    

A deficiência intelectual ou cognitiva foi tratada historicamente com outras 

denominações como retardo mental, excepcional, deficiente, entre outros. Hoje o 

termo que se usa para deficiência cognitiva é “pessoa com deficiência intelectual”. 

 

A deficiência intelectual não é considerada uma doença ou um transtorno 
psiquiátrico, e sim um ou mais fatores que causam prejuízo das funções 
cognitivas que acompanham o desenvolvimento diferente do cérebro 
(HONORA e FRIZANCO, 2019). 
 

As causas da D.I em muitos casos são desconhecidas, podendo ser de causas 

genéticas ou ambientais. 

Segundo Tédde (2012) “As causas mais conhecidas são: Síndrome de Down, 

Síndrome alcoólica fetal, Intoxicação por chumbo, Síndromes neurocutâneas, 

Síndrome de Rett, Síndrome do X-frágil, Malformações cerebrais e Desnutrição 

proteico-calórica”. 

Classificação da ONU as causas da deficiência intelectual: 

 

 

Figura 1: Causas da deficiência intelectual segundo a Organização das Nações 

Unidas 
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Fonte: HONORA e FRIZANCO, 2019 

 

As causas da deficiência intelectual pode ter várias origens algumas delas 

citadas por Honora e Frizanco(2019) como mais frequentes:  

 

Causas intraindividuais 
● Origem genética: a deficiência resulta de transmissão hereditária, quando 

um dos pais tem ou o seu código genético contém um gene causador da 

deficiência, ou ainda devido a anomalias nos cromossomos (trissomia 21, 

trissomia 18, síndrome de Klinefelter); 

● Origem metabólica: a deficiência resulta de alterações metabólicas 

associadas a alterações endócrinas ou a incapacidade de produzir 

determinadas proteínas ou enzimas, quando determinados genes, 

associados a essa substância, não funcionam (fenilcetonúria,galactosemia); 

● Doenças cerebrais graves: a deficiência resulta do aparecimento de 

tumores na região cerebral ou,ainda, de desordens degenerativas 

(neurofibromatose, esclerose tuberosa, etc.); 

● desordens psíquicas: a deficiência resulta de certos casos de autismo e 

esquizofrenia. 

Causas externas ao indivíduo 
● Fatores pré-natais (antes do nascimento): infecções ou intoxicações (por 

exemplo: rubéola, sífilis, toxoplasmose, drogas, intoxicação por chumbo ou 

mercúrio radiações), desnutrição materna, precariedade na assistência à 

gestante, alcoolismo, ingestão de álcool, uso de drogas e cigarros pela 
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gestante, efeitos de medicamentos proibidos para mulheres grávidas, 

poluição ambiental; 

● fatores peri-natais (do nascimento até um mês de vida do bebê):falta de 

assistência ou traumas no parto, prematuridade ou baixo peso do bebê, 

hipóxia (oxigenação do cérebro insuficiente), anoxia (falta completa de 

oxigenação do cérebro), icterícia grave do bebê; 

● fatores pós natais (após o primeiro mês de vida do bebê): traumatismo 

craniano (quedas), desnutrição, desidratação grave, intoxicações (venenos, 

remédios inseticidas, produtos químicos, como chumbo ou mercúrio), 

infecções com a larva de Taenia Solium; 

● fatores ambientais: ausência de estimulação no ambiente, por exemplo, 

crianças de orfanatos, empobrecimento nas relações afetivas, entre outras.  

(HONORA; FRIZANCO, 2019) 
 

Percebe-se com esse estudo que a etiologia que envolve a deficiência 

intelectual pode ter várias causas que podem ser instruídas, prevenidas e proporcionar 

uma intervenção antecipada. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 

 

A deficiência Intelectual diz respeito ao atraso no desenvolvimento cognitivo 

que pode ser percebido com a dificuldade no aprendizado e entendimento, dificuldade 

para realizar atividades simples a sua idade, pouca interação com outras pessoas. 

Para Honora e Frizanco (2019) a deficiência intelectual (D.I.) é caracterizada 

pelo dano de uma ou mais funções cognitivas no desenvolvimento do cérebro. As 

autoras relatam em seus estudos quatro áreas em que alunos D.I. podem apresentar 

diferenças entre si: 

 

1. Área motora: algumas crianças com deficiência intelectual leve não 
apresentam diferenças significativas em relação às crianças consideradas 
“normais”, porém podem apresentar alterações na motricidade fina. Nos 
casos mais severos, pode-se perceber incapacidades motoras mais 
acentuadas, tais como dificuldades de coordenação e manipulação. Podem 
também começar a andar mais tarde.  
2. Área cognitiva: alguns alunos com deficiência intelectual podem apresentar 
dificuldades na aprendizagem de conceitos abstratos, em focar a atenção, na 
capacidade de memorização e resolução de problemas, na generalização. 
Podem atingir os mesmos objetivos escolares que alunos considerados 
“normais”, porém, em alguns casos, com um ritmo mais lento.  



 
 

106 
Artigo: O JOGO COMO ESTRATÉGIA NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NO DESENVOLVIMENTO 
DO RACIOCÍNIO LÓGICO EM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

Autor: Prado Santos, Sirlene Aparecida do; Narita, Carlos; Almeida, Camila dos Santos, Flávia de.  

Págs. 99 - 117 

3. Área da comunicação: em alguns alunos com deficiência intelectual, é 
encontrada dificuldade de comunicação, acarretando uma maior dificuldade 
em suas relações. 
 4. Área socioeducacional: em alguns casos de deficiência intelectual, ocorre 
uma discrepância entre a idade mental e a idade cronológica, porém temos 
de ter claro que a melhor forma de promover a interação social é colocando 
os alunos em contato com seus pares da mesma idade cronológica, para 
participar das mesmas atividades, aprendendo os comportamentos, valores 
e atitudes apropriados da sua faixa etária. O fato de o aluno ser inserido numa 
turma que tenha sua “idade mental”, ao invés de contribuir para seu 
desenvolvimento, irá infantilizá-lo, o que dificulta seu desenvolvimento 
psíquico-social.  
 

Considerando o citado, as crianças com D.I. possuem algumas limitações, 

porém, não se deve considerar somente suas necessidades ou dificuldades, mas olhar 

para o que podem realizar através de suas experiências prévias, eles necessitam que 

acreditemos neles. 

Para Vygotsky (1987) há potencialidade e capacidade nas pessoas com 

deficiência e para estas poderem desenvolvê-las, devem ser lhes oferecidas 

condições materiais e instrumentais adequadas. Com isso, deve-se oferecer a tais 

pessoas uma educação que lhes oportunize a apropriação da cultura histórica e 

socialmente construída, para melhores possibilidades de desenvolvimento.  

  

OS JOGOS COMO ESTRATÉGIA NA TEORIA DA APRENDIZAGEM 

 

Quando se fala em jogo é comum pensar em situações de brincadeira, brinquedo 

e lúdico. 

Para Miranda (2001): 

 

O jogo pressupõe uma regra, o brinquedo é um objeto     manipulável e a 
brincadeira, nada mais que o ato de brincar com o brinquedo ou mesmo com 
o jogo... [...]. Percebe-se, pois que o jogo, brinquedo e a brincadeira têm 
conceitos distintos, todavia estão imbricados ao passo que o lúdico abarca 
todos eles. 
 

Neste sentido os jogos proporcionam divertimento e prazer às crianças e o 

desejo de jogar irá garantir que o ambiente de jogo seja também de aprendizagem. 

  Segundo Kishimoto (2000), 
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A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção de 
conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o 
trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência de 
parceiros, bem como a sistematização de conceitos que não jogos. 
 

Assim pode-se dizer que os jogos oferecem contribuições significativas para o 

desenvolvimento da aprendizagem. Nessa perspectiva faz-se importante refletir a 

teoria de Piaget e Vygotsky sobre o jogo. 

Para Piaget, cada etapa de desenvolvimento está relacionada a um tipo de 

atividade lúdica que ocorre da mesma maneira para todos os indivíduos. Outro 

conceito da teoria sobre o jogo é a relação deste processo de adaptação que envolve 

dois processos complementares: a acomodação e a assimilação (PIAGET,1978) 

A assimilação a criança utiliza o conhecimento que já tem para resolver 

determinados problemas. A acomodação acontece quando a criança depara com o 

problema e não consegue resolver com o conhecimento já existente e o modifica. No 

conceito de Piaget, jogando as crianças assimilam novas informações e as acomoda 

às estruturas mentais. 

Vygotsky (1998) estabelece uma relação estreita entre o jogo e a aprendizagem. 

A principal característica é que o desenvolvimento cognitivo é fruto da interação entre 

a criança e a pessoa com quem mantém contato regular. 

O principal conceito da teoria de Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal 

que define a diferença entre o desenvolvimento atual da criança com o nível que atinge 

quando resolve problemas com o auxílio de outro, o que leva à conclusão que as 

crianças podem fazer mais do que conseguiriam sozinhas (PIMENTA, 2011). 

O jogo, o brinquedo e a brincadeira possuem um determinado sentido. São 

recursos que desenvolvem a coordenação motora, o raciocínio, as relações sociais, 

sendo assim, o jogo representa um fator relevante no desenvolvimento do indivíduo e 

tem valor significativo como estratégia na aprendizagem. 

 

JOGOS NO DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

EM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
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As crianças com deficiência intelectual apresentam dificuldades na 

aprendizagem e em focar a atenção.  Em relação a memória, tendem a esquecer mais 

depressa que os seus colegas não deficientes. Demonstram dificuldades na resolução 

de problemas, em desenvolver situações novas a informação apreendida, o que não 

a impede em desenvolver situações específicas utilizando um conjunto de regras. 

(ROSSIT,2004 apud Masciano,2011)  

Para Antunes (2003) O jogo é grande estimulador das inteligências, permitindo 

que o indivíduo realize o que deseja. Quando joga, a criança representa quem quer 

ser, organiza o que quer organizar, e decide superando suas limitações. Pode 

controlar seus impulsos e aceitar regras. Ao brincar em seu espaço, envolve-se com 

a fantasia e estabelece um gancho entre o inconsciente e o real 

Neste sentido, o jogo é um recurso didático para ajudar no desenvolvimento de 

alunos com deficiência intelectual ou com dificuldades de aprendizagem. 

Segundo Cerqueira e Ferreira (2000), “talvez em nenhuma outra forma de 

educação os recursos didáticos assumam tanta importância como na educação 

especial de pessoas deficientes”. 

Manipular diferentes materiais contribui no desenvolvimento das percepções, o 

que facilita a compreensão dos conceitos estudados.  

No   caso   específico   de   criança   com DI ,   seu   desenvolvimento   é   

determinado principalmente   pelas   interações   sociais ,   ao passo   que   a   

plasticidade   e   o desenvolvimento  cerebral também  dependem  dos estímulos  

sociais  recebidos,  das  interações discursivas e das apropriações conceituais 

disponibilizadas, tendo a escola papel fundamental neste processo, por ser um espaço 

socialmente organizado para as apropriações de  conceitos científicos, por meio de 

interações sistematizadas(VYGOTSKY, 2008 et al Noronha ,2021). 

Em seus estudos, Noronha cita alguns instrumentos mediadores para 

intervenção pedagógica para o ensino de matemática aos alunos com D.I. 

classificando em: 
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Quadro 01: Classificação dos instrumentos mediadores.  

Instrumentos mediadores                      Definição 

 

 

 

 

          Não-estruturados 

 

“[...] material não estruturado é aquele que, ao ser 

concebido, [...] não foi idealizado para trabalhar um 

determinado conceito matemático, não apresentando, 

por isso, uma determinada função, dependendo o seu 

uso da criatividade do professor” (BOTAS, MOREIRA, 

2013, p. 25 9). 

Exemplo: palitos de picolé, tampas de garrafa, 

embalagens de produtos, fita métrica, calculadora, globo 

giratório, entre outros. 

  

 

   Estruturados estruturados   

“[...] materiais apresentam ideias matemáticas definidas” 

(BOTAS, MOREIRA, 2013, p. 259). Exemplo:   soroban, 

jogos matemáticos, tangram, geoplano, material 

dourado, ábaco, blocos lógicos, disco das frações, 

softwares e aplicativos específicos, entre outros. 

Fonte: As autoras (2021), a partir de Botas e Moreira (2013) (apud Noronha,2021) 

        

 Os instrumentos como objetos sociais foram criados no decorrer do desenvolvimento 

histórico e social da humanidade, que ampliam as possibilidades de transformação da 

natureza a seu favor (VYGOTSKY, 2010). Os instrumentos mediadores auxiliam para 

que sejam desenvolvidos nos alunos habilidades matemáticas, como a abstração, a 

generalização e o pensamento matemático, além da apropriação conceitual. 

  Considerando o estudo analisado neste trabalho faz-se necessário a 

elaboração de estratégias para estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico e 

matemático em estudantes com deficiência intelectual.   

Neste sentido afirma Antunes, (1988)  
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[...] uma grande quantidade de jogos reunidos em um manual somente tem 
validade efetiva quando rigorosamente selecionados e subordinados à 
aprendizagem que se tem em mente como meta. Em síntese, jamais pense 
em usar os jogos pedagógicos sem um rigoroso e cuidadoso planejamento, 
marcado por etapas muito nítidas e que efetivamente, acompanhem o 
progresso dos alunos. 
 

 Desta forma apresentaremos alguns jogos como ferramentas facilitadoras da 

aprendizagem das pessoas com deficiência para estimular o raciocínio lógico deste 

público. 

Materiais não estruturados. 

Vamos Contar -Uma das várias formas de trabalhar com quantidade e ensinar os números 

usando associação com cores, palitos, canudos etc. 

 

Figuras 2 e 3: Jogo vamos contar 

        

Fonte: Arquivo da autora, 2021 

 

Figura 4: Tetris - Interpretação e resolução de problemas 

 

                

Fonte: Arquivo da autora, 2021 
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Figura 5: Bloco Lógico e Tangram. Estimulação do raciocínio matemático pode 

ser utilizado para categorização, classificação, agrupamento, ordenação, noções de 

conjunto e quantidade 

        

Fonte: Arquivo da autora, 2021 

 

Figura 6: Tangram. Raciocínio lógico, classificação, ordenação e agrupamento 

                      

Fonte: Arquivo da autora, 2021 

 

Figuras 7 e 8: Dominó - tabuada e associação numérica e quantidades 

        

Fonte: Arquivo da autora,2021 
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Figura 9: Xadrez e dama- organizar as ideias, desenvolver a concentração e 

atenção 

                     

Fonte: Arquivo da autora,2021 

 

Figura 10: Material Dourado - sistema de numeração decimal-posicional e dos 

métodos para efetuar as operações fundamentais. 

 

                                                              

Fonte: Arquivo da autora 

 

Sendo diversos os conceitos matemáticos abordados com a utilização de jogos 

que podem ser adaptados para a realidade dos estudantes. 

Contudo, para FINCK, (2012) 

 

Para utilizar o jogo como ferramenta didática, em todas as suas 
dimensões, o professor, ao organizar e planejar sua prática pedagógica, 
deve encaminhar e selecionar aqueles jogos que estiverem de acordo com 
os objetivos e os conteúdos que serão desenvolvidos. Dessa forma, sendo 
o jogo um recurso metodológico, alguns aspectos importantes devem ser 
considerados, tais como: seu grau de complexidade (para as crianças o 
jogo tem que ser de fácil compreensão e ter regras simples), o caráter 
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desafiador, o interesse do aluno, o número de participantes, o espaço 
disponível e o material didático. 
 

A utilização de qualquer recurso didático deve ser planejada para garantir a 

apropriação do aprendizado do aluno fazendo ligação do concreto com os conceitos 

do conteúdo de matemática. Assim, orienta a BNCC “que a aprendizagem em 

Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão 

de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações”. 

(BRASIL,2017) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Os estudos apontam avanços na educação brasileira e a obrigatoriedade de 

matrícula na rede regular de ensino de todas as crianças com ou sem deficiência e 

em consequência o aumento da diversidade em sala de aula. 

Neste sentido foram elaboradas a passos lentos Políticas Educacionais para o 

atendimento especializado a fim de garantir ações necessárias para atender as 

especificidades de cada um e o aluno deficiente intelectual é abrangido neste 

contexto. 

Conforme estudos o aluno com deficiência intelectual é caracterizado pelo dano 

de uma ou mais funções cognitivas no desenvolvimento do cérebro, possui limitações 

nas habilidades mentais ligadas ao raciocínio lógico matemático, resolução de 

problemas, entre outras características que dificultam o processo de aprendizagem. 

Este estudo aponta que o desenvolvimento de alunos com deficiência intelectual 

é também determinado pelas interações sociais. Assim, o jogo é uma ferramenta 

significativa para o desenvolvimento da aprendizagem pois, além das relações sociais 

auxiliam na coordenação motora, raciocínio lógico e resolução de problemas e 

possibilita o desenvolvimento de habilidades de forma prazerosa respeitando seu 

ritmo de desenvolvimento. 

Os jogos podem ser construídos de materiais não estruturados dependendo da 

criatividade do professor ou estruturados que já vem prontos. 

Neste contexto, com os estudos percebe-se contribuições no desenvolvimento 

dos alunos com D.I., por facilitar a apropriação de conceitos matemáticos. O professor 
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é mediador deste processo na observação das peculiaridades de cada aluno a fim de 

colaborar com a aprendizagem de todos. 

Para criar atividades para alunos com deficiência intelectual requer planejamento 

prévio e intencionalidade em relação aos níveis de estímulo, de ajuda e de 

complexidade da atividade de acordo com o desempenho de cada um. 

Com base nas referências   apresentamos alguns jogos como proposta para 

auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico matemático de alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

Que o docente construa um novo olhar para as especificidades de cada 

estudante, assumindo o papel de orientador e mediador de alternativas didáticas para 

auxiliar no desenvolvimento e construção da aprendizagem.  

Faz-se necessário que outros estudos sejam realizados nessa área no sentido 

de levar novas ideias ao trabalho pedagógico do professor em sala visando aumentar 

o estímulo à aprendizagem do estudante com deficiência intelectual. 
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O ALUNO AUTISTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Campos, Tatiane A. da Silva33; 

Almeida, Antonia L. de34; 

Santos Almeida, Camila dos35 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta discussão sobre o crescente aumento de matrículas de 

alunos com Transtorno do Espectro Autismo na Educação Infantil, considerando a 

relevância da intervenção educacional para crianças com diagnóstico de TEA. Tem 

como objetivo discutir o desenvolvimento, a interação e a aprendizagem dos alunos 

autistas no ambiente escolar, por meio das vivências, brincadeiras e interações. Trata-

se de uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, que apresenta algumas 

reflexões sobre o TEA, sobre o papel e ações educacionais na Educação Infantil. Por 

fim, considera-se que o autismo ainda é um assunto que exige muito estudo para 

aprofundamento do seu espectro, necessidade de preparo profissional e atendimento 

multiprofissional, no sentido de estabelecer parceria entre escola e famílias, para que 

os alunos possam ser atendidos em suas especificidades, para um processo efetivo 

de desenvolvimento e aprendizagem. Portanto, espera-se que esta pesquisa possa 

contribuir e reforçar ainda mais esta discussão e assim colaborar para a construção 

de novas perspectivas. 

 

PALAVRA-CHAVE: TEA; Educação Infantil; Desenvolvimento; Aprendizagem. 

Área do conhecimento: Ciências Educacionais  

 

INTRODUÇÃO 

 

Busca-se nesta pesquisa, salientar o aumento crescente de matrículas de alunos 

com TEA na Educação Infantil entre 2 e 3 anos e a importância dessa mediação 
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ocorrer cada vez mais cedo no desenvolvimento da criança com autismo na Educação 

Infantil.  

Considera-se que este desenvolvimento passa pela interação e pelo brincar, já 

que, por meio deste, a criança estabelece relações com outras crianças e adultos, 

quão provocam/propõem em exercício formas humanas de atuar com os objetos e 

interagir com as pessoas (VIGOTSKI, 2007). 

No âmbito escolar, o professor tem que ter o olhar atento e buscar o 

desenvolvimento e a aprendizagem na educação infantil, a partir das necessidades de 

cada criança, pois é o primeiro contato que ela tem e pelo qual precisa se sentir 

incluída na escola, sendo a   fundação para a edificação de forma efetiva da produção 

e da aprendizagem. 

Nesse sentido, esta pesquisa visa discutir o atendimento educacional aos alunos 

com autismo na Educação Infantil, considerando que por meio das vivências, 

brincadeiras e interações, as crianças com autismo possam se desempacotar e 

aprender. Inicia-se com um curto histórico e marcação do autismo. Em seguida, 

apresenta-se a Educação Infantil e suas premissas. Por fim, pretende-se apresentar 

o autismo na Educação Infantil e as oportunidades de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças. 

 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 

Segundo ORRÚ (2012, p. 17) a palavra de origem grega “autós” e quer dizer “de 

si mesmo”, termo aplicado pela psiquiatria para nomear comportamentos humanos. 

Os primeiros casos apontados como autismo foram apresentados pelo Dr. 

Kanner, na década de 1940 e instituídos como quadros de psicose (comportamentos 

anormais, falta de amor com os pais e convívio com outras pessoas, fuga da realidade 

e isolamento, comportamentos compulsivos). Na mesma década, Dr. Kanner, em 

estudo conjunto com Hans Asperger, identificaram outros sintomas similares, bem 

como características e os amplos espectros apontados pelo autismo tendo como apoio 

novos avanços (BENINI E CASTANHA, 2016, p.4). 

O autismo atualmente é visto como um distúrbio do desenvolvimento que pode 

se caracterizar cada vez mais cedo, com diversas implicações “com impacto múltiplo 
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e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano como as áreas de 

comunicação, interação social e aprendizado” (MELLO, 2007, p. 16). 

Segundo a Classificação Internacional de Doenças – (DSMV, 2014), adotado 

pela Organização Mundial da Saúde - OMS, o Autismo, o Transtorno Desintegrativo 

da Infância e Síndrome de Asperger se encaixam em um único diagnóstico, como 

Transtorno do Espectro Autista – TEA. Este documento inclui Transtorno do Espectros 

Autista como Transtorno do Neurodesenvolvimento, o qual se manifesta cada vez 

mais cedo. Dentre as características do Transtornos do Neurodesenvolvimento estão 

os déficits que causam danos no desenvolvimento pessoal, social e acadêmico, que 

podem variar de limitações específicas (BENINI; CASTANHA, 2016, p.05). 

 

Esse déficit na simbolização, afeta a comunicação, pois há necessidade de 
um uso ativo de símbolos para representação, especialmente quando se trata 
de situações que envolvem elementos mais abstratos como sentimentos, 
emoções, entre outros (PASSERINO, 2012, p. 227). 
 

Algumas pessoas com TEA podem apresentar algumas habilidades incomuns 

como  forte destreza visual, facilidade de entender e reter alguns conceitos, regras, e 

sequências; excelente memória para detalhes ou fatos mecânicos; memória de longo 

prazo; capacidade em informática, habilidades tecnológicas ou interesse musical; 

intensa concentração ou focalização especialmente em áreas de atividade preferidas; 

habilidades artísticas, matemáticas e a honestidade que permitem superar alguns 

déficit por exemplo (BENINI; CASTANHA, 2016, p.05). 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A infância foi um período simplesmente ignorado em vários momentos, ao longo 

da história da educação. Segundo Áries (1978) esse olhar diferenciado sobre as 

crianças ganhou força, somente no fim da Idade Média, período no qual as crianças 

eram vistas como “adultas em miniaturas”, além de serem divertidas e servirem de 

atração para adultos na época. É a partir do século XVII com o aumento de críticas, 

por meios dos teóricos e grupos da sociedade, que as concepções e ações em relação 

à infância começaram a seguir outro rumo. 
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No Brasil, não foi muito diferente, pois havia uma ideia de valoração do Ensino 

Fundamental. Para a Educação Infantil, utilizava-se o termo “pré-escola” para 

entendimento da educação para as crianças menores ou creche, que durante muito 

tempo era pensada de forma assistencialista, somente. de que é Educação Infantil e 

não era vista como educação formal, pois entendia-se que o início era o ensino 

fundamental  

A partir da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases – LDB, em (1996), 

a educação brasileira deu um salto na visão e organização, sobretudo para a primeira 

infância. A Educação Infantil passa a fazer parte da Educação Básica, assim como o 

Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

Nos Artigos 29 e 30 da LDB (2010), a Educação Infantil foi considerada a primeira 

etapa da Educação Básica, com a intenção de promover o desenvolvimento infantil, 

de forma integral, para crianças de até seis anos de idade. Preconizou-se ainda que 

as creches atenderiam crianças de até três anos e as pré-escolas de quatro a seis 

anos (BRASIL, 2010). 

Pode-se perceber o quão é importante a educação infantil, pois é ela a 

responsável por parte da formação da criança e assim inicia o convívio fora do seio 

familiar e a criança vai lidar com as diferenças, o desenvolvimento da personalidade 

a autonomia os laços de amizade e novas descobertas que só ocorrem por meio da 

escola.  

A educação infantil é, portanto, para as crianças, um local de descobertas e de 

experiências, possibilitando a diversidade por meio do criar, inventar, descobrir 

movimentos, reelaborar conceitos e ideias. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução 
CNE/CEB nº5/2009), definem criança como sujeito de direitos que nas 
relações práticas cotidianas que constrói sua identidade pessoal e coletiva no 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura (BRASIL, 2009). 
 

Sendo assim, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação 

infantil como o conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se devem 

ser traduzidas em propostas com intencionalidade. Este fato exige reflexão sobre o 
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planejamento e a mediação, de forma a garantir a pluralidade de situações que 

promovam seu desenvolvimento. 

O teórico Lev Vygotsky trouxe grandes descobertas sobre a criança, conforme o 

processo de desenvolvimento, que passa por dois níveis: o interpessoal, que parte 

das relações e interações entre o sujeito e o meio e o intrapessoal que parte para as 

interações e, pela qual, o sujeito constrói ou (re)significa suas concepções tornando 

parte do seu mundo (VYGOTSKY, 1982). 

Por isso, a escola inserida no contexto social influencia a interação, pois é um 

lugar no qual acontece intervenção pedagógica e desencadeia processos de 

aprendizagem do sujeito que está em interação, sendo que esta função proporciona 

estímulos às crianças durante a educação infantil (BASEI, 2008, p. 01) . 

Contudo, podemos destacar o quão importante é a educação infantil e como 

ganhamos ao reconhecer ela, pois é a fase essencial para as crianças, temos muitas 

reflexões e discussões para dar início as novas descobertas neste campo.  

 

AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

“Define-se autismo como um distúrbio do desenvolvimento com impacto múltiplo 

e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano como as áreas de 

comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação” (MELLO, 

2001, p.16). 

A educação passou a ser considerada como um direito, a partir da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988). Tal ideia foi reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB (BRASIL, 2010), que ainda ressalta, nos artigos 29 e 30, a Educação 

Infantil como primeira etapa da educação básica, sendo oferecida em creches e em 

pré-escolas, inclusive como direito para alunos com diagnóstico de autismo ou outras 

deficiências. 

A Educação Infantil, como direito, deve atender também às crianças com autismo 

e/ou outros transtornos, já que para que a escola seja considerada inclusiva é 

necessário que acolha e receba o aluno independentemente de suas condições de 

qualquer ordem, tendo como objetivo básico desenvolver uma pedagogia que seja 

capaz de educar e incluir todos aqueles que apresentam dificuldades, sejam elas 

educacionais, temporárias ou permanentes (MANTOAN, 2008). 
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De acordo com a Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012) para 

casos de diagnóstico comprovado, o aluno terá direito a acompanhamento 

especializado, não sendo submetido a tratamentos considerados desumanos ou 

degradantes e não estando privado nem de sua liberdade e convívio familiar. No 

entanto: 

 

[...] a criança com o diagnóstico confirmado de autismo ou outros transtornos 
do desenvolvimento, matricular-se na escola não é uma tarefa fácil, devido 
às especificidades que apresenta (dificuldades na comunicação, na interação 
social e problemas no desenvolvimento de forma geral). Para a escola 
também não é, além de buscar as regulações necessárias ao cumprimento 
do direito da criança diante das necessidades jurídicas e das necessidades 
em termos de formação profissional, há a questão de convivência com os 
colegas que precisa ser trabalhada de forma esclarecedora, para que 
episódios de exclusão possam ser evitados (RIBEIRO, 2018, p. 17). 
 

À escola cabe fazer adequações para que as crianças com deficiências sejam, 

de fato acolhidas e incluídas, no contexto escolar, de desenvolvimento e de 

aprendizagem. As adaptações vão desde o espaço estrutural, pedagógico, de equipe 

e de postura de trabalho e acolhimento. Há necessidade de um trabalho em equipe 

que pode envolver vários profissionais, de forma multidisciplinar, bem como a parceria 

com as famílias. 

Por meio do incentivo ao brincar em suas diversas formas, a Educação Infantil 

possibilita não só o desenvolvimento social, como também o físico, motor e o cognitivo 

de maneira global, ou seja, cria condições mesmo sem ter (ou ser) o objetivo, para 

que as crianças alcancem com maiores habilidades o que for estabelecido no trabalho, 

auxiliando no processo de escolarização (RIBEIRO, 2018). 

De acordo com a Lei de Diretrizes da Educação Nacional (BRASIL, 1996) 

Educação Infantil, sendo a primeira etapa da educação básica deve ser oferecida em 

creches e pré-escolas às crianças de zero a cinco anos, com o objetivo de atingir o 

seu desenvolvimento global (aspectos físico, psicológico, social e intelectual), 

complementando a ação da família e comunidade (BRASIL, 2010). 

O Brasil adota como princípio o desenvolvimento das crianças, considerando 

documentos, como a BNCC (2017), que visam a importância da contextualização e da 

expressão como forma de desenvolvimento infantil, por meio da interação e das 

brincadeiras. Nesse sentido, a criança com Transtorno do Espectro Autista, por meio 
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do brincar e das possibilidades de se expressar e vivenciar situações, também poderá 

compreender o que acontece a sua volta (RIBEIRO, 2018). 

De acordo com a legislação educacional do país, tem-se como objetivo que a 

Educação Infantil possa promover o desenvolvimento integral das crianças de zero a 

cinco anos de idade, garantindo a cada uma delas o acesso a processos de 

construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes linguagens. “Assim 

como o direito à proteção, saúde, liberdade, ao respeito, dignidade, brincadeira, 

convivência e interação com outras crianças” (BRASIL, 2013b, p.85ª). 

Uma das formas de promover o desenvolvimento infantil para crianças autistas 

na EI é por meio da socialização e dos momentos lúdicos. “Comprovam que a maior 

estimulação para a criança com Transtornos do Espectro Autista, está no currículo da 

Educação Infantil que muitos ainda não têm acesso” (RIBEIRO, 2018, p. 27). 

Algumas das ações passam pelo processo de inclusão e integração do autista 

na escola, a formação continuada dos professores, a organização de ambientes de 

aprendizagem que atendam as necessidades das crianças e a parceria estabelecida 

entre escola e família, considerando que o aluno com TEA precisa de atendimento 

multidisciplinar para seu desenvolvimento. 

Há estudos que indicam que o desenvolvimento de crianças com TEA são 

observados em escolas de educação infantil, sobretudo em ambientes com 

estratégias definidas, mediação e intervenção do professor e planejamento 

diversificado (CORREIA, 1997; CHIOTE, 2011, apud RIBEIRO, 2018). 

Reitera-se que, a atuação do professor, bem como seu planejamento e 

organização pedagógica são premissas para uma prática efetiva, em especial nos 

casos de inclusão, pois exigem maior desempenho docente. Esta atuação está ligada 

a um processo de formação inicial e continuada, que é imprescindível (CARNEIRO, 

2012, apud, RIBEIRO, 2018). 

Sabe-se que esta formação (inicial e continuada), subsidia a prática pedagógica. 

Na teoria e na prática é que se encontram os instrumentos para que se faça um 

levantamento das especificidades da criança e consiga planejar aulas que tenham as 

adequações e ajustes necessários para promover a aprendizagem da classe toda, de 

forma a possibilitar que crianças diagnosticadas com TEA, se desenvolvam com a 

escolarização (RIBEIRO, 2018, p. 27 e 32). 
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Sabe-se que os pais e os professores possuem papel fundamental no 

desenvolvimento de uma criança com autismo. Nesse sentido, se faz necessário 

chamar a atenção para o auxílio necessário e fundamental nas interações sociais. 

Estruturar e definir o começo e o fim das atividades e brincadeiras pode contribuir para 

a participação da criança, uma vez que expressões faciais, emoções e linguagem 

corporal são em sua maioria, mais complicadas para a criança entender (NOTBOHM, 

2016). 

É possível perceber que a Educação Infantil é pouco explorada pelos 

profissionais, sendo que existe uma importante relação deste nível de ensino com o 

desenvolvimento das relações de sociabilidade entre escola, crianças e famílias. 

(RIBEIRO, 2018, p. 32). Há necessidade de superar ideia pré-concebidas acerca do 

Autismo, superar os desafios da inclusão e desmistificar concepções equivocadas de 

profissionais e familiares em relação à criança com TEA. 

No Censo Escolar divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP (FURLANETTO, 2020), foram extraídos dados, 

entre os anos de 2017 para 2018, no qual foi apontado que houve um aumento de 

37,27% de alunos matriculados com TEA, nas redes de ensino regulares públicas e 

particulares. 

Esses dados mostram a dimensão das ações necessárias ao atendimento 

escolar de crianças com TEA e outras deficiências na Educação Infantil. E ainda, o 

quão importante é o planejamento institucional, profissional e familiar, no sentido de 

promover a inclusão como direito de aprendizagem e formação. 

É importante que as crianças com Transtorno do Espectro Autista iniciem sua 

escolarização o mais cedo possível na Educação Infantil. Para que essa inclusão 

possibilite a socialização, a fim de que as barreiras que os cercam sejam minimizadas, 

para isso são necessários materiais adequados e adaptados, estratégias institucionais 

e parcerias, para que consigam enfrentar o grande desafio da inclusão (RIBEIRO, 

2018, p.32). 

No entanto, com base em tudo o que que foi citado é necessário sempre 

buscarmos metodologias ativas e relacionadas a abordagens para crianças com TEA, 

nós professores temos um papel fundamental na vida delas. Outro ponto que se faz 

indispensável é trabalharmos de forma inclusiva e incluí-lo no grupo e no meio de 
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convivência, pois estas práticas não podem acontecer de maneira isolada, e sim 

favorecer a interação social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como base estudos bibliográficos sobre a temática do aluno 

com TEA na educação infantil, com destaque para o aumento e a importância do 

diagnóstico precoce, a fim de provocar reflexões sobre o papel e ações efetivas para 

os alunos autistas. 

Enfatizou-se que a Educação Infantil tem grande importância em relação ao 

desenvolvimento, aprendizagem e as habilidades a serem desenvolvidas, a fim de 

possibilitar o enfrentamento dos desafios e dificuldades enfrentadas pelos autistas.  

Cabe ressaltar que nesta pesquisa houve dificuldade de acesso a dados de 

pesquisas realizadas sobre a temática, em relação ao número de alunos com TEA, 

matriculados na Educação Infantil, nos últimos dois anos, fato que impossibilitou 

dados mais recentes para análise deste estudo.  

Contudo, é necessário que os professores e instituições tenham conhecimento 

de dados atuais para realização de formações e adaptações no ambiente escolar para 

receber os alunos com devida estrutura, planejamento, metodologias eficazes, 

abordagens coerentes com a necessidade, além de apoio de equipe profissional 

multidisciplinar e parceria com as famílias.  

Acredita-se que, se a abordagem e ao atendimento ocorrer de forma significativa 

para a criança autista, pode-se contribuir para que ocorra, fato a inclusão.  Portanto, 

espera-se que esta pesquisa possa contribuir e reforçar ainda mais esta discussão e 

assim colaborar para a construção de novas perspectivas. 
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