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PREFÁCIO 

 

A Etec de Bebedouro festeja a 2ª edição de sua Revista Científica. A proposta de 

incentivar docentes e funcionários de nossa escola a produzir artigos acadêmicos surgiu há 

alguns anos e foi concretizada em 2017. A organização da revista é um importante marco para 

nossa escola, que em 2018 completou 12 anos de existência. Para o profissional que tenha seu 

artigo publicado, é a oportunidade de realizar uma produção acadêmica que contribui para seu 

crescimento pessoal e profissional, mostrando a importância em se valorizar o 

autoconhecimento e atualização constantes. 

Para a Etec, é a oportunidade de mostrar uma equipe competente e que está atenta ao 

mundo que a rodeia. Através dos vários artigos publicados, é possível perceber a diversidade 

de assuntos, de maneira a promover a reflexão e conhecimento de quem se aventurar a 

conhecer um pouco do trabalho que aqui é desenvolvido. 

Nossa escola sempre buscou ser diferente e sempre se preocupou com ensinar muito 

mais que as matérias estabelecidas em cada um de nossos cursos. É preciso incentivar a 

leitura, a escrita, a pesquisa e a cultura. Primamos pela formação de um aluno que seja crítico, 

que tenha princípios, que respeite o meio em que vive e que seja capaz de fazer a diferença. 

Os artigos publicados por nossos colaboradores, com várias temáticas muito atuais, podem 

contribuir na ampliação de conhecimentos de nossos alunos. A ideia também é a de fazer com 

que estes artigos ultrapassem as fronteiras da Etec de Bebedouro, de maneira que muitas 

pessoas tenham acesso ao trabalho que aqui é desenvolvido.  

O primeiro diretor e grande responsável pela implantação da Etec, Prof. Geraldo Sant’ 

Anna, sempre foi uma pessoa competente, arrojada, criativa e dinâmica, sempre envolvido em 

importantes desafios e novidades. Ao longo desses anos, esta continua sendo a proposta: ser 

uma escola diferente, gerando oportunidades de aprendizagem a todo o momento, e 

incentivando seu corpo docente, verdadeira linha de frente desta escola, a buscar a 

capacitação e produção constantes.  

Os artigos produzidos poderão ser objetos de estudo pelos outros colegas docentes de 

nossa escola, alunos e para qualquer pessoa que se interessar pelas temáticas propostas nesta 

segunda edição. 



 
 

 
 

  

De acordo com Paulo Freire “O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito 

em face do mundo. Requer uma ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca 

constante. Implica em invenção e em reinvenção”. A revista científica da Etec Prof. Idio 

Zucchi incentiva a dedicação e preparação do docente, que precisa se apropriar muito bem do 

tema escolhido, para que possa discorrer sobre o mesmo, com competência e credibilidade, 

duas características muito importantes de nossa escola.  

 

 

Profª Esp. Andrea Bessa Carnassa 

Licenciada em Informática e Tecnologia em Processamento de Dados 

Pós graduada em Gestão Pedagógica e Didática 

Pós graduada em Gestão e Avaliação da Educação Profissional (Universidade Federal de Juiz 

de Fora). 
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ESTUDO DE CASO DE IMPLANTAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE NO 

AMBIENTE EMPRESARIAL: COMO REALIZAR O PROCESSO E UM 

PLANEJAMENTO DE SUCESSO 

 

 

MURIEL JAIRO BREFORE1 

 

 

RESUMO 

 

O Business Intelligence tem como objetivo oferecer informações para apoiar a decisão dos gerentes e 

gestores de uma organização, com base em dados históricos da empresa. A ideia básica de um sistema de 

BI consiste em cruzar informações vindas de várias bases de dados, que podem ser internos da empresa 

e/ou de fontes externas, tratar e formatar estes dados e consolidá-los em um único banco de dados. Após 

serem armazenadas estas informações ficam disponíveis em DataWarehouses (Armazém de dados) ou 

DataMarts para consultas que visam embasar a tomada de decisão dos executivos da empresa. Este 

estudo de caso demostra passo a passo como implementar um B.I. em um ambiente empresarial. 

 

 

Palavras Chave: Business Intelligence, B.I., Implantação de BI. 

 

 

 

1INTRODUÇÃO 

 

O termo Business Intelligence ou simplesmente B.I. é o nome dado por Howard Dresner 

do GartnerGroup no ano de 1989 para descrever um grupo de métodos e conceitos a fim de 

melhorar o processo de tomada de decisão, utilizando ferramentas baseadas em fatos e dimensões. 

  

B.I. é: “Uma metodologia pela qual se estabelecem ferramentas para obter, 

organizar, analisar e prover acesso às informações necessárias aos tomadores de 

decisão das empresas para analisarem os fenômenos acerca de seus 

negócios(DRESNER, 1989, p. 2) 

 

O termo B.I. refere-se a uma metodologia de trabalho e não especificamente a um 

controle ou ferramenta. Ou seja, podemos implementar um B.I. com, praticamente, qualquer 

                                                           
1Especialista em Business Intelligence, Especialista em Banco de dados Oracle, Especialista em Desenvolvimento WEB, 

Consultor WEB. 
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ferramenta ou conjunto de ferramentas de controle de dados. 

Entretanto, há no mercado uma disputa entre grandes fabricantes de software. Tal 

disputa gera uma maior concorrência que, muitas vezes, pode passar a impressão de que o B.I. 

é apenas uma ferramenta e não uma metodologia.  

O processo de implementação do B.I. cria uma arquitetura de dados que poderá evoluir 

com o tempo. Esta evolução poderá ser uma simples solução até uma solução extremamente 

complexa, detalhada, que permeará por toda a organização e, muitas vezes, irá além desta.   

Os dados estão em toda a parte. Entretanto, precisamos transformá-los em informações 

para gerar conhecimento. Grande parte das instituições afirma ter falta de dados para tomada 

de decisões, porém há uma abundância de dados que, normalmente, podem ser inconsistentes, 

complexos para administrar e difíceis de usar para a tomada de decisões. 

Inicialmente, devemos utilizar no B.I. cópias dos dados dos sistemas da empresa. Porém, a 

partir da evolução do projeto, dados de fontes externas também poderão ser utilizados.  

Porque utilizar um B.I.? Em um cenário de negócio cada vez mais globalizado e 

complexo, a utilização do B.I. torna-se um diferencial competitivo e importante para a 

organização protagonizar seus espaços no mercado. E, neste artigo, vamos definir, passo a 

passo, o que fazer para a implantação de um B.I. em um ambiente empresarial. 

As informações contidas no corpo deste trabalho expressam as etapas de criação de 

um B.I. utilizadas pelo próprio autor, não se tratando de uma pesquisa bibliográfica. 

 

 

2ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DO BI 

 

Imagem 1 – Fluxo de implementação B.I. 

 

Fonte: BREFORE, 2018 

 

Para o processo de implantação de um Business B.I. em uma empresa deve-se criar um 

fluxo de trabalho bem detalhado, que deve ser seguido à risca para que a construção e a 

implantação dele sejam um sucesso. 
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Podemos dividir este processo em oito subprocessos: Levantamento de Necessidades, 

Planejamento, Levantamento dos Dados, Mapeamento das Fontes de Dados, ETL (Extract, Transform, Load/ 

Extração, Transformação, Carregamento), Apresentação das Informações, Implantação, Pós-implantação. 

Todos os subprocessos devem ser realizados de forma detalhada, criteriosa e na 

sequência correta. Não é permitido pular ou iniciar uma etapa antes que a atual seja concluída, 

pois a qualidade do projeto depende, fundamentalmente, da execução correta de cada uma. 

 

2.1 Levantamento de necessidades 

 

Imagem 2 – Fluxo de levantamento de necessidades  

 

Fonte: (BREFORE, 2018) 

 

O levantamento de necessidades é o primeiro passo para a construção do B.I. e,durante esse 

subprocesso, o analista deve entender a necessidade da empresa. Existem várias técnicas a serem 

utilizadas para a realização dessa atividade, tais como - entrevistas, questionários, BrainStorming2 – 

entre outras. Nesta etapa, o objetivo é que os entrevistados exponham seus pontos de vista e ideias. 

Após o levantamento inicial, o analista solicita ao cliente a definição de quais serão os 

stakeholders3 do projeto. Ao compor os stakeholders, são designadas as pessoas e grupos 

mais importantes para um planejamento estratégico ou plano de negócios.  

Junto ao analista de B.I., os stakeholders farão parte do comitê de B.I., responsável por 

apresentar as necessidades da empresa e definir quais serão os objetivos a serem atingidos 

durante e após a implantação do BI. 

                                                           
2O brainstorming é uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como uma técnica para resolver problemas 

específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar informação e para estimular o pensamento criativo. 
3 São as pessoas e as organizações que podem ser afetadas por um projeto, de forma direta ou indireta, positiva ou 

negativamente. Eles também são conhecidos por serem as partes interessadas, que fazem parte da base da gestão de 

comunicação, e são muito importantes para o planejamento e execução de um projeto. 
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Ao final, é elaborado o documento denominado Matriz de Necessidades do projeto, que 

consiste em um quadro contendo linhas e colunas com as diversas relações/cruzamentos entre os 

indicadores e os dados existentes na organização. Ele será muito útil durante outras etapas do projeto. 

 

2.2 Planejamento 

 

Imagem 3 – Fluxo de planejamento 

 
 Fonte: BREFORE, 2018 

 

Com o levantamento de necessidades concluído, é dado início ao planejamento da 

construção do B.I. Um planejamento bem estruturado deve ajudar a reduzir problemas, 

otimizar prazos e, principalmente, evitar custos exagerados. 

Nesta fase, deve-se planejar como o projeto será executado, precisar os papéis de cada 

um dentro da equipe e um cronograma coerente para o desenvolvimento. Além disso, definir 

quais ferramentas de modelagem de dados deve-se usar, visto que o mercado está repleto de 

soluções pagas ou gratuitas. Faz-se necessário estabelecer qual será a ferramenta de 

desenvolvimento de ETLs que, assim como as de modelagem de dados, também podem ser 

pagas ou gratuitas. Definir como serão utilizadas para apresentar os dados corporativos, sejam 

elas OLAP4 ou Data Discovery5.  

As ferramentas de B.I. otimizam o tempo investido em coleta e análise de dados para 

mensurar resultados e definir estratégias de negócios. Basicamente, essas ferramentas possibilitam a 

unificação de diferentes informações, mesmo que estejam divididas em diversos tipos de plataformas. 

Por fim, é feita a elaboração e apresentação do plano de projeto, na qual se devem 

incluir as ações necessárias para definir, coordenar e integrar todos os planos auxiliares do 

projeto. Fica cargo do comitê, decidir sobre a autorização ou não do projeto. 

 

                                                           
4(Online AnalyticalProcessing) é a capacidade para manipular e analisar um grande volume de dados sob múltiplas perspectivas. 
5 É uma arquitetura de BI voltada para relatórios interativos e dados exploráveis a partir de várias fontes. 
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2.3 Levantamento dos dados 

 

Imagem 4 – Fluxo de levantamento dos dados 

 

 Fonte: BREFORE, 2018 

 

Após o subprocesso do planejamento finalizado e a autorização do comitê, podemos 

dar início ao próximo item da lista - o levantamento de dados. Neste subprocesso, deve ser 

feito um levantamento junto à base de dados do cliente. Tal levantamento, geralmente, deve 

ser feito analisando o modelo de dados OLTP. Contudo, na falta do modelo de dados, deve 

ser solicitado acesso ao analista de B.I. junto ao DBA6  e às fontes de dados para realização 

dos levantamentos necessários. 

Esta tarefa é de fundamental importância para continuidade do projeto, pois aqui será 

feita uma aferição dos dados existentes na base com o que foi levantado em nossa matriz de 

necessidades. Após contrastar o conteúdo de ambas, devem ser definidas as fontes de dados 

que farão parte do processo de construção de ETL. 

 

2.4 Mapeamento da fonte de dados 

 

Imagem 5 – Fluxo de mapeamento da fonte de dados 

 

Fonte: BREFORE, 2018 

                                                           
6DataBase Administrator ou administrador de bases de dados – responsável por todas as tarefas administrativas do sistema 

gerenciador de banco de dados. 
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Após o levantamento de dados, dar-se-á início a nova fase do projeto - o mapeamento 

da(s) fonte(s) de dados. Para que essa fase ocorra, faz-se necessário o uso da matriz de 

necessidade, assim poderemos gerar dois itens muito importantes para darmos continuidade 

no projeto: o mapeamento de fontes de dados e o modelo dimensional. Estes documentos que 

devem ser criados pelo analista de B.I.e constar as identificações, atributos e relacionamentos 

do sistema OLTP, para que seja possível o desenvolvimento do Data Warehouse. 

Segundo Date (2004) “Data Warehouse (que no português significa, literalmente, 

armazém de dados) é um deposito de dados orientado por assunto, integrado, não volátil, 

variável com o tempo, para apoiar as decisões gerenciais”. 

 

 

2.5 ETL 

Imagem 6 – Fluxo de criação do ETL 

 

Fonte: BREFORE, 2018 

 

Chegamos ao subprocesso de ETL, no qual será realizada a carga dos dados da base 

OLTP para o DW. Devemos utilizar toda a documentação gerada até o momento para que a carga 

dos dados seja perfeita.No processo de criação de ETL temos vários passos a serem seguido e 

como dito anteriormente, pode-se usar qualquer uma das ferramentas disponíveis no mercado.  

O primeiro passo é carregar os dados para uma área chamada “StagingArea7” e é aí 

que podemos definir o E da ETL - Extract (Extração).Após essa fase, devemos realizar o 

tratamento dos dados visando uma maior qualidade e padronização;esta fase é o Transform 

(Transformação). Por último, realizamos a Load(Carga) desses dados dentro do DW nas 

tabelas de Dimensão e Fato. 

As Dimensões e Fatos são alguns dos elementos presentes na estrutura e que 

permitem o armazenamento dos dados, desempenho e intuitividade nas análises das 

                                                           
7 Área de transição ou área temporária 
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informações gerenciais do DW. 

As tabelas do tipo Dimensão, de forma resumida, podem ser entendidas como as 

entidades que armazenam os filtros de valores das consultas que serão disponibilizadas pelo 

DW, e guardam informações como tempo, geografia, produto, cliente, entre outros. As tabelas 

do tipo Fato servem para armazenar medidas numéricas associadas a eventos de negócio. 

A Dimensão possui característica descritiva dentro do DW. Ela qualifica as 

informações provenientes da tabela Fato. Por meio dela é possível analisar os dados sob 

múltiplas perspectivas. Podemos ter Dimensões como Produto, Região e Tempo. 

A Fato possui característica quantitativa dentro do DW. A partir dela são extraídas as 

métricas que são cruzadas com os dados da Dimensão, concebendo, assim, informações 

significativas para a análise do usuário. A Fato armazena as medições necessárias para avaliar o assunto 

pretendido. O conteúdo histórico no DW, contendo longo período de tempo, fica depositado na Fato. 

 Uma vez carregadas as tabelas do tipo Dimensão e Fato, está criado o coração do BI, o 

chamado Data Warehouse. O conceito de DW objetiva a definição de uma base de dados preparada 

em vários níveis de granularidade e obtida a partir dos sistemas estruturados. Esses dados deverão 

estar “mastigados”, integrados e disponíveis, permitindo diversas formas de consultas. Devido ao 

ambiente projetado, o DW é a única fonte de dados, o que facilita muito o trabalho do analista, pois 

os dados que lá existem estão tratados e não há redundância das informações. 

 Assim, será necessário elaborar toda a documentação dos metadados8, no qual estará 

contemplado o processo de construção do DW e o dicionário de dados. 

 

2.6 Apresentação das informações 

 

Imagem 7 – Fluxo de apresentação das informações 

 

Fonte: BREFORE, 2018 

                                                           
8 Descrição ou conjunto de características de um dado ou de um item, especialmente em relação a informação processada por 

computador, como, por exemplo, o tamanho ou o tipo de um arquivo, ou ainda a data da última alteração. 
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Após a implementação e alimentação de dados no DW, deve-se dar início à fase de 

apresentação dos dados. Para isso, teremos de preparar a interface com o usuário, pois é por 

meio dela que são feitas as consultas e visualizações dos dashboards9.  

Para dar início a construção, devemos consultar a nossa matriz de necessidade. Lá 

estarão descritos todos os dados levantados, indicadores, perguntas e, desta forma, teremos os 

insumos necessários para realizar a construção dos dashboards. O ponto principal de um 

dashboards deve estar na sua capacidade de transmitir a informação de forma rápida e 

eficiente. Podem ser criados vários tipos de dashboards, porém os mais utilizados são:  

• Operacionais - contribuem para monitorar níveis de operação de analistas;  

• Táticos - permitem ter uma visão de como andam as operações de acordo com as estratégias criadas;  

• Estratégicos - normalmente são monitoradas as KPIs (indicadores) e criados Balance 

scorecards10 de acordo com metas estabelecidas. 

Com os dashboards finalizados, chegamos, então, ao momento mais aguardado pelo 

cliente: visualizar e homologar as informações. Nesta etapa, serão apresentados os dashboards 

consolidados, com informações organizadas de números, métricas e Balance scorecardsde 

desempenho. O desenho do dashboard é, por vezes, considerado como a cereja no topo do bolo 

de um projeto de B.I. e, de fato, é um dos fatores principais que define o sucesso do projeto, 

uma vez que é o fator que tem maior impacto na experiência do usuário final.  

Ao final desta etapa, a equipe de B.I. poderá sair com o “ACEITE” do cliente, o que 

permitirá o avanço das outras atividades. 

 

 

2.7 Implantação 

 

Imagem 8 – Fluxo de implantação  

 

Fonte: BREFORE, 2018 

                                                           
9Dashboards são painéis que mostram métricas e indicadores importantes para alcançar objetivos e metas 

traçadas de forma visual, facilitando a compreensão das informações geradas. 
10Balanced Scorecard é uma ferramenta de planejamento estratégico na qual a entidade tem claramente definidas as 

suas metas e estratégias, visando medir o desempenho empresarial através de indicadores quantificáveis e verificáveis. 
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Após a conclusão das etapas de criação do B.I. os usuários devem ser capacitados para 

a sua utilização. Planeja-se um treinamento que atenda a todas as necessidades do cliente e se 

levantam junto a ele quais os colaboradores a serem treinados. É muito importante que nessa 

fase sejam envolvidos os gestores e os analistas que utilizarão a ferramenta no dia a dia como 

recurso de apoio a decisão. 

É preciso trabalhar a conscientização, a motivação e o conhecimento das pessoas sobre 

o que está sendo implantados, bem como os benefícios, os desafios e a necessidade de 

colaboração. Deverá ficar explícito a necessidade de uma mudança de cultura e hábitos, no 

qual os usuários serão analistas de informações. 

 Após a realização dos treinamentos, convém acompanhar do uso do B.I. É necessário que 

os departamentos especializados validem os indicadores existentes e sugiram a criação de outros 

novos, viabilizando a continuidade do projeto, uma vez que o B.I. deve estar em constante 

evolução, sempre buscando a melhoria contínua dos módulos e das funcionalidades da 

ferramenta, personalizando, cada vez mais, seus recursos de acordo com o contexto da empresa. 

 

 

2.8 Pós-Implantação 

 

Imagem 9 – Fluxo de pós implantação 

 
 Fonte: BREFORE, 2018 

 

Após a implantação do B.I., é necessário definir como será seu 

monitoramento/acompanhamento. Iniciamos com a elaboração de um plano de administração 

de cargas de dados no DW. Nele, deverá ser definida a chamada "janela" de carga. Ou seja, o 

período que as cargas de dados podem ser executadas, de modo a gerar um impacto mínimo 

aos sistemas do usuário. Em seguida, deve-se acompanhar a utilização do espaço em disco, ou 

seja, definir métricas para controlar o espaço utilizado no banco de dados. O objetivo 

principal é gerenciar o espaço no banco de dados e prever quando será necessário expandi-lo. 

Inicia-se a elaboração do plano de administração de hardware. É realizado um estudo 
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da capacidade de expansão do B.I. para atender um número maior de usuários. No plano, será 

evidenciada a importância da área de negócios trabalharem em conjunto com a equipe de TI, 

para que se consiga definir a infraestrutura tecnológica adequada. 

Também será elaborado um plano de administração do log, uma vez que todo banco 

de dados tem um log que registra todas as transações feitas. O log de transações é um 

componente crítico de qualquer banco de dados, e gerenciá-lo é parte fundamental da função 

do seu administrador. 

 O B.I. deve sempre refletir o modelo de gestão da empresa. Como estas estão em 

constante transformação, isso certamente irá refletir no projeto de B.I. Logo, este não termina 

após sua implantação e a inclusão de novos indicadores e usuários exigirá uma melhoria 

contínua no B.I.. Para tanto, é elaborado um plano de gestão de mudança. 

 Uma vez que o B.I. esteja implantado, avalia-se se o cliente está satisfeito com o projeto. 

Essa avaliação é necessária para que identifiquemos os pontos fortes e as fraquezas do projeto na visão 

do cliente, com o objetivo de aprimorar os serviços prestados e também buscar a expansão do projeto. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da evolução do mercado que se torna cada vez mais exigente e competitivo, as 

empresas se vêem obrigadas a buscar alternativas e estratégias para se tornarem mais dinâmicas, 

flexíveis e reduzindo custos, tudo isso para melhorar a qualidade do produto ou serviço 

oferecido. A tecnologia é uma ferramenta importante nesse processo, é possível transformar os 

dados em informação, proporcionando uma melhor gestão e tornando tudo mais eficiente. A 

implantação de um B.I. tem como finalidade fornecer informações gerenciais e operacionais de 

forma rápida e consistente.  Depois de realizadas todas as etapas para sua criação, a empresa irá 

possuir, em um único repositório de dados, um conjunto de informações confiáveis que irão 

auxiliar no processo de tomada de decisão da empresa. A rápida ampliação do mercado em 

busca de soluções do B.I. nos últimos anos demonstra o quanto as empresas possuem a 

necessidade de incorporar inteligência de negócios em seus processos. Observamos que um 

projeto de B.I. não termina após ser implantado. O processo de geração de informações de uma 

empresa é contínuo, pois haverá novos colaboradores, novas tecnologias, mudanças no cenário 

empresarial e mundial e muitos mais itens que poderíamos elencar, e todas elas terão reflexos 
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no B.I.. Com as mudanças e o amadurecimento do sistema, devem surgir novos indicadores e, 

com isso, haverá necessidade da criação de novos módulos e métricas. 
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ESTRESSE E QUALIDADE DE VIDA: UM ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA NAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO. 

 

ANA PAULA L. F. BERENGUEL11 

 

RESUMO 

 

Compreender os aspectos que influenciam as relações e atividades desempenhadas dentro das 

organizações é fundamental para o desenvolvimento de políticas e práticas, que além de 

melhorar as condições de trabalho, influenciam diretamente na produtividade. Por isso conhecer 

os conceitos e a relação entre estresse e qualidade de vida é imprescindível para que possamos 

reconhecer as dificuldades enfrentadas na organização por meios desses aspectos e implantar 

medidas que visam melhoria a qualidade do trabalho e da produtividade. 

 

 

Palavras-chave: Estresse, Qualidade e Vida e Qualidade de Vida no Trabalho.  

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução histórica da Humanidade está permeada de fatos que são determinados, 

dialeticamente, por condições políticas, socioeconômicas, culturais e mais 

recentemente, tecnológicas. São essas condições que projetam o modus vivendi do 

indivíduo, de forma a caracterizar cada período histórico (LIMA, p.1, 2004). 

 

Ao longo da incessante busca pelo progresso, os seres humanos se deparam com 

vários obstáculos. Dentre estes obstáculos podemos citar as enfermidades, que mesmo com a 

toda a tecnologia desenvolvida pelo homem ainda há prejuízos e danos para o trabalhador. 

Junto com as altas exigências do mercado de trabalho, ferramentas organizacionais, 

modelos de gestão e de administração, as novas tecnologias adotadas pelas empresas, ao 

contrário do que se esperava, são consideradas a nova causa para o surgimento de transtornos 

físicos e psicológicos nos trabalhadores.  

A adaptação das empresas é necessária para que estas possam se moldar às exigências 
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dos mercados, dos seus fornecedores, de seus clientes e de agências reguladoras que avaliam a 

qualidade, a competitividade, a responsabilidade e o compromisso de uma empresa em 

relação às outras e norteiam as preferências de cada nicho de mercado. 

Assim vemos as empresas arrastarem seus funcionários, colaboradores, parceiros ou 

qualquer nome que estas adotem, para uma extensa lista de obrigações, deveres e exigências. 

O funcionário é avaliado constantemente, ele deve evoluir continuamente, deve se ajustar a 

horários extenuantes deve ter postura ética dentro e fora da empresa, deve pensar 

estrategicamente, deve ser um empreendedor, deve e deve e deve... A lista ultrapassa até 

mesmo os próprios limites do exequível. 

Se antes palavras como estresse, qualidade de vida e estresse ocupacional não eram 

conhecidas, hoje elas fazem parte do imaginário e do concreto de funcionários. Mesmo que 

muitas vezes conceitualizadas ou entendidas erroneamente elas passaram a vigorar no dia-a-

dia das empresas e estas devem administrar a todas. As empresas são constantemente 

obrigadas a se reestruturar e proporcionar treinamentos que promovam a qualidade de vida no 

trabalho visando à diminuição dos sintomas de estresse, para melhorar a relação entre o 

trabalhador e o ambiente de trabalho. Espera-se que este trabalho possa contribuir para os 

estudos sobre as relações entre estresse, qualidade de vida e atividades desempenhadas por 

pessoas dentro das organizações. 

 

 

2 ESTRESSE: CONCEITOS E IMPLICAÇÕES 

 

Segundo Lima (2004), o conceito de estresse vem sendo propagado erroneamente 

pelos meios de comunicação, que o apresentam como uma nova doença, que atinge homens e 

mulheres no mundo moderno, em decorrência das altas exigências do mercado de trabalho e 

das novas tecnologias adotadas pelas empresas na qual precisam coexistir.  

Entretanto o estresse não é de todo desconhecido por nós. Desde os primórdios a 

humanidade, o homem desenvolveu mecanismos químicos e hormonais de defesa, que o 

possibilitava enfrentar ou fugir dos perigos decorrentes da sua época e de seu habitat e, esses 

mecanismos, desenvolveram-se e tendiam a ocorrer quando este homem se encontrava frente 

a situações que eram por ele tidas como ameaçadoras à sua sobrevivência (LIMA, 2004). 

Historicamente o conceito de estresse foi descrito primeiramente pelo endocrinologista 



21 
 

 
 

Hans Selye em 1936, a partir de estudos nos quais constatou que indivíduos que padeciam de 

várias doenças possuíam alguns sintomas em comum: fadiga, desânimo, falta de apetite e 

pressão alta (AÑEZ, DAVID, LOBO, s.d.).  

Entretanto a sistematização desse conceito se desenvolveu em torno da ideia de 

manifestações fisiológicas variadas e que não possuíam causa específica (ZANELLI & cols., 2010). 

Não obstante, o termo estresse foi empregado por Robert Hooke, no século XVII, no 

campo da Física, para designar uma pesada carga que afeta uma determinada estrutura física 

(LAZARUS, 1993 apud LEITE et al, 2002).  

Etimologicamente, estresse deriva do latim stringere, que significa apertar, cerrar, 

comprimir (HOUAISS, VILLAR, & FRANCO, 2001). Por isso estresse pode ser compreendido 

como uma necessidade de adaptação frente ao ambiente, ou seja, o mesmo implicará numa 

mudança de comportamento do indivíduo, que irá gerar um fator estressante, portanto, uma 

fonte de estresse (ZANELLI & cols., 2010, LIPP, 1986 apud AÑEZ, DAVID, LOBO, s.d). 

O termo estresse, por possuir uma vasta gama de definições, gerou uma grande 

dificuldade conceitual entre os pesquisadores e, consequentemente, distorções para o público 

leigo (LIMA, 2004). Para evitar-se este problema e para o embasamento teórico deste estudo, 

foi utilizada a definição proposta por Lipp (1996 apud LIMA, p.4, 2004,):  

 

...stress é uma reação emocional e física do organismo, frente às situações que o 

desequilibram. Isso pode ocorrer quando o indivíduo é forçado a enfrentar situações 

que o irritem, excitem, amedrontam, ou mesmo que o façam imensamente feliz. 

 

Segundo Lima (2004), existem quatro proposições que são fundamentais para a 

compreensão do estresse; independente do modelo teórico a ser seguido: a primeira é o estressor 

interno e externo; o segundo, a percepção do indivíduo frente ao estressor; o terceiro, as 

estratégias de enfrentamento utilizadas (coping) e, por último, são efeitos físicos e psicológicos 

decorrentes do estresse. (LIMA, 2004; ANTONIAZZI, DELL’AGLIO, BANDEIRA, 1998).  

A primeira proposição, que é o estressor, tem como sinônimo os termos: estímulo 

estressor ou fonte de estresse (LIMA, 2004) 

Os estressores externos são as demandas do ambiente, as ocorrências sobre as quais o 

indivíduo não possui nenhum controle (SERRA, 2000). Esse tipo de estímulo estressor é o 

mais fácil de ser reconhecido e acontecimentos como, uma doença inesperada, perda do 
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trabalho e nascimento de um filho; podem ser indicados como exemplos de fontes estressoras 

que não dependem do indivíduo. 

Ainda dentro da primeira proposição, existem os estressores internos.  Esses são 

dependentes das demandas do indivíduo e são aprendidos ao longo da vida como, por exemplo: alto 

grau de perfeccionismo, falta de assertividade e autoestima baixa (LIMA, 2004; SERRA, 2000). 

A segunda proposição é a percepção do individuo frente ao estressor. De acordo com 

Lima (p.5, 2004), a maior incidência de estresse se dá em decorrência “do trabalho, da 

família, da infância e das relações interpessoais”.  Ainda de acordo com a autora, a soma das 

fontes estressoras é mediada por dois fatores fundamentais: a vulnerabilidade física e 

psicológica e o repertório de estratégias de enfrentamento ou coping do estresse. 

Outros fatores podem ser considerados responsáveis pela atribuição da magnitude e 

intensidade aos estressores, por exemplo, traços de personalidade, condições físicas e ambientais e 

a existência ou não de estratégias de enfrentamento. Do mesmo modo, esses fatores são 

igualmente responsáveis pela conservação dos agentes causadores de estresse (LIMA, 2004). 

Geralmente os indivíduos que apresentam maior vulnerabilidade ao estresse, são 

aqueles que apresentam Padrão de Comportamento tipo A. lócus de controle externo, baixa 

autoestima, crenças irracionais, afetividade negativa. (LIMA 2004).  

Essas características psicológicas são as mais estudadas por estarem diretamente 

relacionadas com o estresse ocupacional (TOMAYO, 2001). 

Em relação ao Padrão de Comportamento tipo A, estudos demonstram que indivíduos 

com esse padrão, possuem maior vulnerabilidade ao estresse (TOMAYO, 2001).  

Mathews (1982 apud ANTONIAZZI, DELL’AGLIO, BANDEIRA) conceitua Padrão 

de Comportamento tipo A, como um estilo distinto de coping, para eventos potencialmente 

incontroláveis. Esse padrão de comportamento é caracterizado por três vertentes: competição, 

senso de urgência e impaciência e agressividade-hostilidade - Indivíduos com padrão tipo A 

buscam constantemente controle sobre as situações e níveis elevados de comportamento tipo 

A, são contrários ao comportamento empático; o que muitas vezes faz com que os indivíduos 

passem por cima do bem-estar alheio.  

Outro fator impactante na maneira pela qual indivíduo percebe o estressor é o lócus de 

controle. Lima (p.6, 2004,) define-o “como o controle percebido pelo indivíduo sobre os 

acontecimentos de sua vida”. 

O lócus de controle pode ser dividido em duas partes: o de controle externo e o de 



23 
 

 
 

controle interno. No primeiro o indivíduo tem a sensação de não possuir nenhum controle ou 

influência sobre os fatos de sua vida, demonstrando comportamento passivo e, portanto, 

potencializando os efeitos do estresse.  Já no lócus de controle interno, o indivíduo se coloca 

como responsável sobre os acontecimentos de sua vida, demonstrando capacidade e 

competência para lidar com as situações de pressões, demonstrando comportamento ativo e 

minimizando os efeitos do estresse (LIMA, 2004; PASCHOAL & TOMAYO, 2005). 

Já a autoestima é uma das características que vem sendo estudadas e relacionadas com 

a percepção dos agentes estressores. A principal ideia em torno da autoestima, é que a mesma 

desempenha uma função significativa de proteção do self (TOMAYO, 2001) - autoestima 

elevada confirma a percepção que o indivíduo tem de si mesmo, protegendo contra 

informações que ameaçam seu autoconceito.  

Por outro lado pessoas com autoestima rebaixada, na maioria das vezes, aceitam 

qualquer informação sobre si, mesmo que sejam inconsistentes. Por sua vez, os indivíduos 

com autoestima elevada são capazes de reter apenas as informações que são consistentes com 

sua auto imagem. Pesquisas apontam que autoestima elevada está associada a baixos níveis de 

estresse (TOMAYO, 2001). 

Decker e Borgen (1996 apud LIMA 2004) apontam que a afetividade negativa tem 

sido reconhecida como uma variável, que interfere diretamente na percepção do estresse. 

Indivíduos que possuem afetividade negativa focalizam apenas o lado negativo das situações 

e se sentem menos satisfeitos consigo e com suas vidas. 

Por fim, como última variável que influencia na percepção sobre o estresse, existem as 

crenças irracionais. Como o próprio termo aponta, as crenças são uma maneira irreal e ilógica 

que um indivíduo possui de reagir e interpretar os acontecimentos do dia a dia (LIMA, 2004). 

Retornando às proposições de Lima (2004), a sua terceira proposição refere-se às 

estratégias de enfrentamento ou coping. Segundo Antoniazzi, Dell’aglio e Bandeira (1998) 

este pode ser definido como: um conjunto de múltiplos esforços, que o indivíduo utiliza para 

enfrentamento dos fatores estressantes sejam eles internos ou externos; podendo ser 

interpretados como estressantes ou não por pessoas diferentes. 

Partindo deste conceito é fundamental distinguir os mecanismos de enfrentamento do 

coping em si. Esses mecanismos são estratégias que podem ser inconscientes ou conscientes. As 

primeiras inconscientes estão associadas a mecanismos de defesas, considerados como rígidos e 

inadequados à realidade externa, provenientes do passado e decorrentes de elementos 
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inconscientes. Já as segundas possuem finalidade e são flexíveis, com orientação para a realidade 

e o futuro e com derivações conscientes. Partindo dos conceitos e desdobramentos do que foi 

colocado acima, as estratégias de enfrentamento podem ser aprendidas, usadas e descartadas 

(ANTONIAZZI, DELL’AGLIO, E BANDEIRA, 1998).  

Antes de discorrer sobre a quarta proposição, que são os efeitos físicos e psicológicos 

decorrentes do estresse, é primordial compreender o conceito de Síndrome de Adaptação 

Geral (SAG), que foi proposta por Hans Selye, em 1956. A SAG é considerada “o conjunto 

de todas as reações gerais do organismo que acompanham a exposição prolongada do 

estressor” (SELYE, 1956 apud CAMELO & ANGERAMI, p. 15-16, 2004). Foi a partir da 

proposta da Síndrome de Adaptação Geral, que Selye propôs o modelo trifásico do estresse. 

Neste modelo o autor propõe que a primeira fase do estresse é denominada alerta. 

Nessa fase ocorrem mudanças fisiológicas em resposta ao estímulo estressor, fazendo com 

que o indivíduo permaneça em prontidão para fugir ou lutar. (MELEIRO, 2002) 

Quando o estímulo estressor que está presente na primeira fase se prolonga, o indivíduo 

entra na segunda fase, que é denominada resistência. Neste momento há uma tentativa de 

adaptação do organismo para manter a homeostase – equilíbrio - e uma canalização das energias 

para eliminação do estímulo estressor (LIMA 2004; MELEIRO, 2002). 

Por fim termos o terceiro estágio, o de exaustão, que ocorre quando ação do estressor, 

a qual o organismo adaptou-se, persiste por um longo período impossibilitando a readaptação 

do organismo frente ao mesmo estressor e assim, o organismo é acometido tanto no plano 

biológico quanto no psicológico. Geralmente há uma sintomatologia geral decorrente do 

estresse que acomete a todos os indivíduos, porém cada pessoa possui uma pré-disposição 

decorrente de sua constituição e história genética, diretamente condicionada à capacidade do 

indivíduo para lidar com estresse (MELEIRO, 2002). 

Embora Selye tenha proposto o modelo trifásico, Lipp, durante o processo de validação do 

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos, notou que a “fase de resistência era muito extensa e 

apresentava quantidade e intensidade diferentes de sintomas” (LIMA, p. 8, 2004; MELEIRO, 

2002). Essa fase a autora denominou de quase-exaustão, que se caracteriza pelo enfraquecimento do 

indivíduo, com dificuldades de adaptar-se ou resistir ao estressor (LIMA, 2004). 

É interessante notar que, geralmente, o mesmo estressor provoca reações distintas entre 

os indivíduos, pois existem fatores condicionantes individuais como: predisposição genética, 

idade, sexo e personalidade; mas também se deve pontuar que existe uma série de 
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comportamentos, atividades e estratégias, que auxiliam no controle do estresse como: atividades 

físicas, administração do tempo, reconhecimento de limites entre outros (MELEIRO, 2002).  

Estes tratamentos, voltados para o estresse, auxiliarão os indivíduos a desenvolverem 

estratégias para lidarem melhor com os fatores estressantes; contudo não são capazes de eliminarem as 

fontes de estresse, uma vez que as mesmas são originárias do ambiente e de uma série de estímulos. 

Portanto, como já visto anteriormente, o estresse pode ser provocado por diversas situações 

do dia-a-dia como: trabalho, família, relações interpessoais, infância e predisposição do indivíduo.  

 

 

3 QUALIDADE DE VIDA 

 

O mundo do trabalho vem passando por intensas mudanças que estão relacionadas 

com as condições econômicas, novas tecnologias, cenário sociopolítico, dentre outras. A 

sociedade pós-industrial, em decorrência das suas demandas, exige do indivíduo, uma 

constante adaptação, tanto física quanto psicológica, prejudicando aqueles que possuem 

maiores dificuldades de enfrentamento dos fatores estressantes (ZANELLI & cols., 2010).  

É a partir desse cenário que o conceito de qualidade de vida vem sendo introduzido no meio 

organizacional. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o termo qualidade de vida é 

definido como: 

 

... a maneira pela qual a pessoa percebe o lugar que ocupa no contexto cultural e no 

sistema de valores em que vive, bem como na relação com seus objetivos, 

expectativas, critérios e preocupações. Tudo isso incorporando, de um modo 

complexo, a saúde física da pessoa, seu estado psicológico, seu grau de autonomia, 

suas relações sociais, os fatores ambientais e suas crenças (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION QUALITY OF LIFE GROUP, 1994, p. 28 apud ZANELLI & 

cols., 2010). 

 

Dessa maneira, compreende-se que qualidade de vida diz respeito ao 

“desenvolvimento de hábitos saudáveis, estratégias de enfrentamento, consciência dos 

impactos dos fatores do ambiente, desenvolvimento permanente do equilíbrio interior e na 

relação com os outros” (ZANELLI & Cols., p.28, 2010). 

Atualmente muitas organizações estão adotando o conceito e programas relacionados à 

qualidade de vida voltada para o trabalho, uma vez que envolve uma série de fatores como, 

percepção do indivíduo em relação ao trabalho, relacionamento interpessoal, condições de 
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trabalho, segurança e riscos envolvidos, entre outros, afetando diretamente o indivíduo e todos 

os contextos na qual pertence. 

Em relação à qualidade de vida no trabalho, há um consenso quanto à definição do 

conceito. Segundo França (1997 apud VASCONCELOS, p.80, 2001,): 

 

Qualidade de vida no trabalho (QVT) é o conjunto das ações de uma empresa que 

envolve a implantação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente 

de trabalho. A construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento 

em que se olha para a empresa e as pessoas como um todo, o que chamamos de 

biopsicossocial. O posicionamento biopsicossocial representa fator diferencial para a 

realização de diagnóstico, campanhas, criação de serviços e implantação de projetos 

voltados para a preservação e desenvolvimento das pessoas, durante trabalho na 

empresa. 

 

A origem do conceito ainda é elucidada pela autora como advinda da medicina 

psicossomática, que possui como proposta uma visão holística do ser humano (FRANÇA, 

1997 apud VASCONCELOS 2001).  

Vasconcelos (2001) em sua revisão bibliográfica sobre qualidade de vida no trabalho 

aponta, ainda, a contribuição de muitos pesquisadores que influenciaram a construção do 

conceito. Dentre os principais pesquisadores e suas teorias está Helton Mayo com seus 

estudos sobre comportamento humano e motivação, Abraham H. Maslow e a sua hierarquia 

das necessidades básicas, Douglas McGregor e sua Teoria X e Teoria Y e por último 

Frederick Hezberg e a sua dicotomia entre fatores higiênicos e fatores motivadores. 

Apesar do termo qualidade de vida no trabalho possuir uma vasta gama de definições, 

todas elas possuem algo em comum: a de que a qualidade de vida é uma resposta à severidade 

do Taylorismo, Fordismo e a Qualidade Total (MÔNACO & GUIMARÃES, 1999; MORAES 

et al, 2001 apud LIMA, 2004).  

Entretanto esse processo que visa à humanização do trabalho, não deixa de ter o 

objetivo de tornar os cargos mais satisfatórios e produtivos, beneficiando tanto a empresa 

como o funcionário - uma vez que funcionários mais satisfeitos produzem mais (HACKMAN 

& LAWLER (1971) e WALTON (1973) apud LIMA 2004). 

De acordo com Lipp e Tanganelli (2002), a relação entre estresse e qualidade de vida 

tem recebido atenção dos pesquisadores, porquanto a qualidade de vida pode estar ligada com 

os níveis de estresse do sujeito. Segundo alguns autores a relação é direta: 
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Para se alcançar o aumento da produtividade e da excelência de um 

determinado produto é preciso, antes, estabelecer níveis mais expressivos de 

qualidade de vida no trabalho, gerenciando, inclusive, o stress e suas 

manifestações negativas no ambiente de trabalho (MORAES & KILIMNIK, 

1994, p. 76 apud LIMA, 2004).  

 

Como em grande parte das teorias, a prática muitas vezes se distancia dos princípios 

teóricos. As organizações, em sua totalidade, acreditam na relevância da implantação de 

projetos visando à qualidade de vida no trabalho, entretanto o imediatismo e o pragmatismo 

predominam; de maneira que os programas a médio e longo prazo tornam-se extintos. 

Geralmente o objetivo dos programas volta-se para a saúde e o lazer dos trabalhadores, que 

apresenta relação direta com as melhorias no clima organizacional e os programas de 

Qualidade Total (LIMONGI-FRANÇA, 2003 apud LIMA, 2004). 

Apesar deste distanciamento entre teoria e prática, a qualidade de vida no trabalho 

vem conquistando cada vez mais o mercado empresarial. Todavia, o seu maior desafio é 

estabelecer-se como ferramenta gerencial, capaz de proporcionar melhores condições de vida 

para o trabalhador (LIMA, 2004). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estresse pode ser provocado por diversas situações do dia-a-dia como: trabalho, 

família, relações interpessoais, infância e predisposição do indivíduo. No trabalho, o estresse 

tido como ocupacional, está associado às condições de trabalho, políticas e práticas da 

organização e de relacionamento com colegas de trabalho, e se não for manejado de maneira 

correta evolui para sua forma mais grave e é classificado como Síndrome Burnout. 

As mudanças organizacionais são necessárias para a melhoria das condições de trabalho, bem 

como políticas e práticas que proponham ações de prevenção ao combate do estresse, aumentando a 

produtividade e propiciando um ambiente de trabalho mais saudável para os trabalhadores.  

A qualidade de vida no trabalho vem conquistando cada vez mais o mercado 

empresarial, por auxiliar no processo de prevenção ao estresse e burnout, mais ainda com 

algumas restrições pela dificuldade de estabelecer-se enquanto uma ferramenta gerencial.  

Portanto, compreender os aspectos que influenciam as relações e atividades desempenhadas 

dentro das organizações é fundamental para o desenvolvimento de políticas e práticas, que além de 
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melhorar as condições de trabalho, influenciam diretamente na produtividade.  
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LGBTFOBIA: AS RAÍZES HISTÓRICAS DA INTOLERÂNCIA 

 

MARINA BEATRIZ FERREIRA PIPINO12 

 

RESUMO 

As condutas de ódio contrárias aos LGBT+ precisam ser combatidas com veemência, 

principalmente pelo fato de que o Brasil hoje ostenta lugar de destaque no rol dos países que 

mais mata LGBT+. O combate a essas condutas de ódio pressupõe antes a compreensão da 

origem desse cancro. Assim o objetivo é localizar na história o início dessas condutas hostis, 

utilizando para isso a metodologia da análise bibliográfica para alcançar a compreensão dessa 

intolerância irracional. 

 

Palavras-chave: LGBT+. Intolerância. História.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A diversidade é característica inata do ser humano e querer cercear a pluralidade 

natural é em si um atentado contra as leis da natureza além de ser uma missão ilógica e 

literalmente impossível. Há, talvez, uma linha tênue - ou não – entre estabelecer padrões 

sociais de comportamento, para que possamos alcançar êxito na missão de viver em 

coletividade comungando paz, bem estar e harmonia; e a desumanização daquilo que a priori 

destoa. Há melhor dizendo uma diferença grande entre estabelecer padrões para vivência 

coletiva e querer abstrair a diversidade inerente do ser humano forçando o mundo colorido a 

ser preto e/ou branco.  

 Sendo a diversidade uma característica indissociável da condição humana de existência, 

é por óbvio que a sexualidade também haveria de se manifestar em diferentes contornos. 

Entretanto a naturalidade desse pensamento lógico acerca da temática ainda não faz parte da 

sociedade tecnológica do século XXI; principalmente do Brasil, que hoje ostenta a ignóbil 

posição de primeiro colocado no ranking de países que mais mata LGBT+ no mundo. Assim se 
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faz imperioso buscar explicações para compreender porque no país da Constituição Cidadã, 

considerada uma das mais progressistas do mundo, a realidade de um LGBT+ ainda é hostil. 

Para alcançar o êxito em compreender as condutas de ódio que se fazem presentes em nossa 

sociedade contra os LGBT+ é preciso dialogar com o passado; desse modo a presente pesquisa 

se sustenta na análise de dados/documentos e revisão bibliográfica sobre o tema. A partir da 

compreensão sobre a origem dessas posturas de ódio poderemos em outro momento elucidar as 

políticas públicas adequadas para enfrentamento da situação.  

 

 

2 NATURALIDADE CONVERTIDA EM PECADO LETAL  

 

Historicamente a manifestação da diversidade sexual é proemia; narrada pelo viés da 

homossexualidade, ela é observada com bastante naturalidade nas grandes civilizações históricas. 

Esparta era uma cidade grega dedicada às atividades militares, onde a homossexualidade era 

incentivada e funcionava como um estímulo a mais para os soldados, que durante as batalhas não 

estariam apenas lutando pela pátria, mas por seu amado (DIAS, 2014).  

Entretanto a naturalidade dessa afetividade humana é ressignificada quando a tradição 

judaico-cristã ganha lugar nos espaços de poder da sociedade; acirrando as estruturas do 

patriarcado, herança dos gregos e romanos, reforçando o desenho de uma sociedade de gênero 

binário e imbuindo à concepção de um pensamento sexual vinculado ao ato reprodutivo divino e 

por reflexo a exclusão desumanizada de tudo que fosse diferente disso. A consequente simbiose 

entre religião e Estado sob esses vértices foi a derrocada inicial de atrocidades contra os 

homossexuais que vemos em linhas extensas até os dias de hoje (BORRILLO, 2010). 

Das fogueiras inquisitoriais que condenavam a morte do amor legítimo entre pessoas do 

mesmo sexo, passou-se para os laudos médicos de doença que se iniciaram no século XIX e 

propunham cura, dentre vários prognósticos, pela lobotomia e eletrochoques. Como se o 

currículo histórico de destino existencial de um LGBT+ já não contasse com enervadas 

barbáries, o século XX ainda reservaria os campos de concentração nazista. Esse panorama 

mundial e geral infelizmente não deixa de dialogar com o Brasil; que não poupou esforços para 

reproduzir em relevo nacional essa tendência hedionda contrária aos LGBT+, principalmente 

durante o governo militar onde os LGBT+ “passaram a ser perseguidos, presos arbitrariamente, 

extorquidos e torturados pelo fato de ostentarem, em seus corpos ou em seus comportamentos, 
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os sinais de sexualidade ou identidade de gêneros dissidentes” (CULT, 2018, p.21) 

Obviamente que aqui há um recorte que nos sensibiliza para a situação LGBT+ 

entretanto de forma geral o mundo experenciava, com certa naturalidade, inúmeras sevícias. 

Contudo esse cenário globalizado de truculência sede na eminência do holocausto nazista. 

Quando o mundo percebe que o ser humano tornou-se descartável sob a lógica imperiosa da 

destruição que verticaliza supremacias e abole o valor da pessoa humana, torna-se necessário 

a reconstrução dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do 

razoável (PIOVESAN, 1997). 

Sobrevieram então os direitos humanos como veículo comunicador do direito de ter direitos. 

E justamente por essa função deveriam ser plasmados elementos universais de garantia da condição 

da pessoa humana; não sendo coerente que o estabelecimento dessas diretrizes ficasse adstrito ao 

plano interno de cada Estado. Assim houve a internacionalização dos direitos humanos 

(Declaração dos Direitos Humanos Universais, 1948) que estabeleceu normas internacionais e 

instituições que pudessem responsabilizar os Estados que falhassem na promoção humana de 

reconhecer que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos (ONU,1948). 

 

 

3 A LGBT+ FOBIA NO BRASIL  

 

 No Brasil os direitos humanos vieram a se firmar com o advento da Carta Política de 

1988 e com o subsequente compromisso do país com alguns tratados internacionais de 

direitos humanos. A despeito de ter um histórico de sucessivas perseguições que impediam os 

LGBT+ de conjugar o verbo existir, o bum dos direitos humanos parecia que emanciparia essa 

parcela da sociedade tão ultrajada. No horizonte nacional as perspectivas eram positivas já 

que além de ser signatária de tratados internacionais de direitos humanos a Constituição do 

país ainda em seu preâmbulo firma o compromisso de instituir um Estado Democrático de 

Direito destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais (BRASIL, 1988).  

A despeito de um arcabouço histórico robusto que deflagra a vulnerabilidade de ser LGBT+ 

no mundo, o Grupo Gay da Bahia (GGB) evidencia a realidade perversa do LGBT+ no Brasil; ao 

denunciar a 38 anos, ou seja, ainda antes do advento da Carta Maior, os assassinatos homofóbicos que 

na maioria das vezes tem resquícios de crueldade. No ano de 2017, segundo o levantamento de dados 

do GGB foram 445 homicídios dessa natureza; que colocaram o Brasil na posição ignóbil de liderança 
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dos países que mais mata LGBT+. (<https://homofobiamata.files.wordpress.com/2017/12/relatorio-

2081.pdf >Acesso em: 24 ago. 18). 

Em fim a proposta do presente trabalho é elucidar argumentos histórico-científicos que 

transformem nossos argumentos rasos em profundos questionamentos que nos elevem ao 

patamar de sociedade moderna. E ensina Foucault (1981, p.21) que:  

 

[...]é preciso criticar, Uma crítica não consiste em dizer que as coisas não estão bem 

como estão. Ela consiste em ver sobre que tipos de evidências, de modo de 

pensamento adquiridos e não refletidos repousam as práticas que se aceitam. É 

preciso se liberar da sacralização social como única instância do real e parar de 

considerar rapidamente esta coisa essencial na vida humana e nas relações humanas 

[...] O pensamento existe além ou aquém dos sistemas ou edifícios de discursos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim o que se percebe é um contrassenso entre as normas de garantias e direitos 

fundamentais e o quadro real do LGBT+ no Brasil. E infelizmente essa realidade deletéria 

está enviesada aos preceitos religiosos que ainda não conseguimos minimizar. Talvez a 

ascensão de um pensamento lógico, racional e emocional baseado na ética possa ser a ponte 

necessária para a conversão do atual quadro de violência e chacinas dessa parcela da 

população, para uma sociedade justa e igualitária. Perceber no outro a condição sine equa non 

de humano é a base primordial para desvincular o país da cultura que infiltra a religião e 

deturpa a laicidade do Estado provocando a quebra da consonância constitucional de primazia 

da vida, nos forçando a viver os ares inquisitórios com roupagem tecnológicas do sec. XXI  

A construção de um país Democrático de Direito tem a gênese na divulgação de 

informações que levem a desconstrução de uma estrutura social vil que impõe supremacias e 

não apenas segrega a sociedade entre o “certo” e o “errado”, mas naturaliza e 

institucionaliza a violência sob o véu ardil de deus escamoso que deve ser colocado em 

cheque, e consequentemente deve sair do cerne das discussões sociais para que consigamos 

efetivar o direito de ser humano. É preciso frisar que ainda não houve, e não haverá, uma 

civilização que ao optar por sublevar a mescla de deus ao Estado tenha êxito na promoção 

social da dignidade humana, muito pelo contrário as vezes que se invoca a presença de deus 

na biocenose as violações são letais, vide o Oriente Médio.  
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A transformação de uma sociedade LGBT+ fóbica em uma sociedade humana, começa 

com abertura cerebral para a realidade histórica que ultraja vidas, afastando o pensamento 

teológico e invocando a ética de perceber no outro a humanidade inerente. Afastar 

argumentos nefandos que ignoram a realidade de que o ser humano vai além de meros 

espectros reprodutivos é um bom início. É chegado o tempo de abrir as portas para o LGBT+ 

existirem ao invés de sobreviverem resistindo às intempéries da ignorância dolosa. Nesse ano 

de 2018 celebramos 40 anos do movimento LGBT+ no Brasil; e apesar do cenário dicotômico 

entre a hostil da realidade e a proposta constitucional, e do próprio século XXI, os avanços 

tímidos dizem: seguimos na luta! 

Os despautérios e equívocos no que tange a naturalidade das manifestações da 

diversidade sexual foram provocados pela conjunção da religião ao Estado; e negar esse 

argumento é negar a realidade dos fatos históricos. As teorias religiosas são em si suposições 

sobre “certo” ou “errado”; e convenhamos que entre fatos históricos e suposições religiosas 

devemos nos filiar aos fatos, que operam num plano lógico objetivo e não de extremo 

subjetivismo que, não raras vezes, alcança o status de ilógico.  

Em meio a tanto avanço tecnológico para a reprodução da espécie humana em 

ambiente laboratorial, acusar a manutenção da espécie humana para rechaçar outros 

relacionamentos e vetar a diversidade inata do ser humano é um argumento torpe que dá 

manutenção as inúmeras falácias, e aloca a margem não só a população LGBT+, mas a hetero 

estéril e qualquer outra condição humana legítima de ser. Argumentos dessa natureza 

sustentam que foram os desígnios de deus que descreveram as convenções sociais e ignoram 

de forma infame a realidade de que o ser humano quem convencionou o Estado, a religião, a 

ordem social. Sendo que esta última se sustenta na permanente mudança – vide a autotutela 

que já foi a forma mais usada para compor conflitos e hoje é estritamente regularizada.  

Concretizar o prisma de uma sociedade plural, justa e igualitária pautada na 

manutenção da dignidade da pessoa humana passa pela gênese da desconstrução dos estigmas 

sociais outrora propostos, herdados e incorporados por nós. Não questionar as mazelas das 

configurações sociais é mais do que tapar o sol com a peneira é concordar que o homem é 

melhor que a mulher, que o branco é melhor que o negro, que o hetero é melhor que o gay e 

assim se tornar réu confesso das barbáries profanadas que vivenciamos há séculos e 

condenando a evolução ética em todas as instâncias. 

Por fim devemos renunciar as condutas de ódio, emponderadas pela ideia vil de 
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supremacia. A efetivação de uma sociedade alinhada aos direitos humanos vem por meio da 

proliferação de conhecimento e consequente estímulo do exercício do verbo pensar, pois 

quebrar o império das supremacias que abominam a condição humana de ser, há de nos 

alcançar quando substituirmos a estrutura da segregação pela ética da união.  
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, SOB INFLUÊNCIA DA ENGENHARIA SOCIAL  
 

DANIELA DA SILVA SONCINI13 

 

 

RESUMO 

 

A elaboração do conteúdo proporciona repensar dentro dos ambientes educacionais as ações voltadas 

para a segurança da informação, como podemos desenvolver uma engenharia social apropriada dentro de 

seus ambientes, para que possamos ter uma segurança de dados apropriada e de um acesso seguro a estes 

ambientes. Trabalhou-se e desenvolveram-se ações diárias que nos remetem a garantir esta segurança de 

informações sigilosas de todos os envolvidos destes ambientes, mostrar dentro deste contexto em como 

trabalhar e desenvolver estratégias com a finalidade de assegurar e garantir uma integridade de dados 

para que o ambiente ao qual desenvolvesse se torne confiável, garantindo qualidade em nossos resultados 

e refletindo em uma melhoria continua.  

 

Palavras-chave: Segurança. Integridade. Qualidade  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento do conteúdo tem como foco central a Engenharia Social e a aplicação das 

políticas de acesso às informações, dentro das instituições educacionais, buscando focar o tema, pois 

estamos em um ambiente educacional onde muitas vezes não possuímos ações que nos permitem uma 

melhoria constante da qualidade da informação, e uma conscientização dos usuários de que devem 

possuir uma postura adequada durante o seu uso.  

O principal foco de desenvolvimento deste tema é trabalhar com ações que possam ajudar 

colaboradores administrativos e alunos dentro destes ambientes com a finalidade de melhorar o uso de 

tecnologias e utiliza-las de forma correta para que não ocorra divulgação de informações consideradas 

sigilosas, pois é necessário entender e compreender o teor daquilo com o qual estamos trabalhando.  

Observamos questões importantes a serem discutidas e analisadas dentro destes ambientes, tais 

como a divulgação de informações confidenciais e de uso restrito da instituição a terceiros, o uso de 

rede de dados onde estas em sua maioria estão desprovidas de tecnologia adequada para o 

compartilhamento e disseminação das informações em rede local ou remota, deixando acessos e 
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espaços para que ocorra uma busca de dados não autorizado.  

A proposta é desenvolver ações que torne este ambiente mais seguro para que estas 

informações sejam tratadas de modo integro e como agir para diminuir as incidências de divulgação 

inadequada de dados e o uso de tecnologias que possam atenuar a vulnerabilidade da rede local a fim 

de garantir uma qualidade e confiança maior para seus usuários. 

A relevância fundamental para a sua escolha foi devido a experiências vivenciadas,  perceber a 

divulgação de informações confidencias sendo informada e distribuída a terceiros que não pertenciam 

ao ambiente de trabalho, causando transtornos e prejuízos físicos e psicológicos, gerando desconforto 

dentro do ambiente.  

A metodologia de pesquisa adotada foi a qualitativa, que foi desenvolvida através de bibliografias 

que tratam do respectivo assunto e que façam alusão ao proposto, comprovando e mostrando como 

devemos aplicar a proposta de forma adequada e de acordo com experiências anteriores.  

 

2 A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES  

 

A informação está presente no cotidiano das pessoas, e integrada dentro das empresas, hoje 

vivemos conectados constantemente a um acesso aos dados de forma fácil e muitos divulgados de 

forma aberta através dos acessos à internet.  Quando falamos em empresas é válido informar que 

muitas informações devem ter sua integridade preservada bem como a sua respectiva segurança, pois 

não estamos aqui tratando com uma única pessoa, mas temos situações onde tratamos e armazenamos 

muitas informações de grande relevância para a vida financeira e funcional destas empresas.   

De acordo com Sousa (1990, p. 58), a informação é, “uma ferramenta crucial do processo de 

tomada de decisão e controle das atividades da empresa”, pois através destes dados é que definimos 

estratégias para a melhoria da gestão e a tomada de importantes decisões, tanto atual quanto futura, se 

faz importante compreender o que é realmente informação para o desenvolvimento e aplicação de 

ações dentro dos ambientes corporativos. Entender e compreender isto se faz necessário, pois tratamos 

com pessoas que expões decisões e opiniões diferentes para as tomadas de decisão, e que muitas vezes 

estas informações devem ser sigilosas e armazenadas de modo específico restringindo o acesso.  

Compreender esta sistemática é entender que a informação necessita de segurança e esta não envolve apenas 

equipamentos, mas também pessoas que são vulneráveis e suscetíveis a comportamento e erros, onde o papel 

da engenharia social dentro destes ambientes se faz necessário para manter a segurança destas informações e a 

qualidade e confiança destas instituições na sociedade atual.  
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2.1 Engenharia social  

 

A engenharia social é um item da composição da segurança da informação, compreender o seu 

significado que, de acordo com Ferreira (2009), têm-se os seguintes significados para Engenharia: 

aplicação de conhecimentos científicos e empíricos e certas habilitações especificam a criação de 

estruturas, dispositivos e processos para converter recursos naturais em formas adequadas ao 

atendimento das necessidades humanas (p. 754) e Social: da sociedade ou relativo a ela, sociável (p. 

1864), ou seja, a forma pela qual extraímos informações das pessoas através das relações sociais 

existentes. Podemos afirmar que é a técnica de persuasão para se conseguir informações importantes 

dentro da empresa como dados bancários, senhas, etc. São realizadas muitas vezes por pessoas que 

estudam a empresa suas características, atuação de mercado, situação financeira e que desejam agir 

para conseguir ter acesso a informações podendo repassá-las ao “mercado negro”, com a finalidade de 

ganhos financeiros dentro desta área.   

A sua construção é iniciada através de pessoas que exercem atividades remuneradas dentro da 

própria empresa de forma direta ou indireta ou por terceiros que tenham contato com funcionários em um 

ambiente externo, utilizando técnicas para conseguir retirar informações importantes para seus fins.  

Devemos compreender que a segurança da informação está pautada em dois elementos os 

computacionais e o humano onde este é vulnerável, por isto considere a engenharia social como um 

dos pilares da segurança da informação mais frágeis.  As fontes de vulnerabilidade identificadas são: 

(http://pt.wikipedia.org/w/index.php?oldid=19800887)  

• Vaidade pessoal e/ou profissional: As pessoas aceitam de forma mais fácil os seus 

pontos positivos em relação aos negativos, pois reconhecer seus erros é um processo que requer um 

grau maio de aceitação. Aceitar os pontos positivos está ligado ao seu benefício próprio ou coletivo 

para demonstração destes valores.  

• Autoconfiança: O ser humano busca em suas conversas, transmitir uma confiabilidade 

sobre o que está falando, fazendo com que outras pessoas acreditem que este tenha um conhecimento e 

experiência necessários e ações que sejam eficazes para a organização.  

• Formação profissional: Sempre a formação profissional é valorizada com ênfase, seja 

ela acadêmica através de suas titulações ou de forma práticas através dos trabalhos desenvolvidos 

dentro das empresas, falar sobre o conhecimento é sempre importante e valorizar a formação e o que 

se conhece é melhor, pois isto gera em outras pessoas admiração e respeito pelo seu respectivo 

currículo.  

• Vontade de ser útil: A questão de ser útil se mostra quando a pessoa demonstra 

cortesia, e procura colaborar com o próximo.  
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• Busca por novas amizades: Através dos novos relacionamentos entre as pessoas, e 

gerando laços de amizade, nos sentimos confortáveis e suscetíveis a novas informações e a fornecê-las 

também.  

• Propagação de responsabilidade: Dividir a responsabilidade com um grupo, ter a consciência 

de que não somos capazes de desenvolver as atividades sozinhos, agimos em vivemos em grupo.  

• Persuasão: A capacidade de convencer as pessoas para se obter as informações que 

procuramos, agimos sobre as características das pessoas, pois cada uma age e se comporta de um 

modo diferente, desta forma para conseguir retirar algum tipo de informação desta pessoa, tratamos de 

estudar o seu comportamento e analisá-lo com a finalidade de agir para que ocorra uma manipulação 

de modo certo.  

A engenharia social está pautada não somente na área computacional, ela envolve todos os 

setores, desenvolve suas ações sobre o comportamento humano, tratando e desenvolvendo técnicas 

através dos seus comportamentos, das suas ações psicológicas para que possamos extrair informações 

para serem utilizadas a outros fins, muitas vezes para um roubo eletrônico, para a venda destas 

concorrentes. As técnicas utilizadas são comuns até mesmo para pessoas que não exercem atividades 

na área computacional, vivenciamos estas situações mesmo que direta ou indiretamente sem termos a 

percepção de que estamos realizando, as pessoas que utilizam estas metodologias para aplicar a 

Engenharia Social, nos fazem sentirmos pessoas especiais, trabalham como o ego humano, a sua 

valorização e este por sua vez, não pondera a questão ética e sua postura dentro do ambiente de 

trabalho. Entender este procedimento é importante para aplicar artifícios para coibir estas ações e 

instrumentos para diminuir estas incidências dentro do ambiente de segurança da informação. 

MITNICK E SIMON (2003). 

 

2.1.1Técnicas utilizadas na engenharia social  

A Engenharia Social é a técnica de enganar as pessoas, ela não é faculdade e sim a arte de se 

conseguir informações.   

 

Uma empresa pode ter adquirido as melhores tecnologias de segurança que o 

dinheiro pode comprar, pode ter treinado seu pessoal tão bem que eles trancam todos 

os segredos antes de ir embora e pode ter contratado guardas para o prédio na 

melhor empresa de segurança que existe (MITNICK E SIMON, 2003, p.03)  

 

As obtenções das informações são principalmente obtidas através dos meios de comunicação 

principalmente pelos canais como internet, e-mail, conversa direta com a pessoa que desejamos obter 

as informações, telefone. Identificamos algumas técnicas como:  
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• Vírus que se difundem por e-mail: Os vírus são criados e propagados em sua maioria por e-mail, 

o usuário inicialmente recebe a informação e executada o arquivo, isto acontece, pois este e-mail recebido 

está com informações atrativas na descrição do seu corpo como um texto especial, uma propaganda, um 

prêmio, que possam desperdiçar e aguçar a curiosidade de quem o lê, induzindo a pessoa a executá-lo, 

através desta ação este arquivo é instalado no computador da vítima monitorando suas informações e a 

utilizando para outros fins.  

• E-mails falsos (spam): Utilizado para obter informações financeiras das pessoas, com o 

propósito de obter informações. Esses e-mails em sua maioria solicitam informações bancárias com a 

finalidade de atualização de dados bancárias, o que devemos nos lembrar sempre é que as instituições 

bancárias não solicitam informações por e-mail.   

A utilização deste método é a obtenção de uma lista de e-mails utilizando para SPAM, tendo nestes 

documentos digitais links que são direcionados para sites falsos e assim tendo acesso a informações de 

suas vítimas. Estes exemplos de técnicas são exemplos de tática utilizada dentro da Engenharia Social. 

 

3 O COMPORTAMENTO ÉTICO DENTRO DAS EMPRESAS  

 

As empresas hoje procuram e visam lucro, porém para obtê-lo é necessário desenvolver o 

seu capital humano, é importante conhecermos e termos a consciência de nossa responsabilidade 

diante do ambiente que trabalhamos. Mudar a postura das pessoas e trabalhar para que esta 

desenvolva suas ações requer tempo e conscientização para que possamos ter uma nova formação e 

uma dedicação maior deste colaborador. (MASIEIRO, 2009). 

Procuramos dentro dos ambientes coorporativos, colaboradores que tenham 

responsabilidade com a empresa, mas nos questionamos sobre o que queremos sobre estas 

ações, dentro destes ambientes tratamos informações que sejam sigilosas, e importantes para a 

vida econômica da empresa, é necessário compreender como isto deve ser tratado, 

desenvolvemos atividades em departamentos diferentes e cada um com diretrizes voltadas 

para o ciclo de vida desta empresa, muitas vezes devemos compreender que assunto de um 

departamento A não pertence ao departamento B, e tratamos isto com a ajuda dos sistemas 

computacionais que buscam facilitar e agilizar o trabalho, porém tratar o capital humano é 

importante para sanar estas dificuldades (MASIEIRO, 2009). 

De acordo com (MASIEIRO, 2009, p.454), “uma ação ética torna-se utilitária quando é 

empregada em prol do bem comum e beneficia um número significante de pessoas”, ter a ética voltada 
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para o interesse da empresa e assim atingir bons resultados é aumentar a confiabilidade desta no mercado 

externo e a valorização do profissional que presta serviços a esta empresa.  

Este comportamento passar a ser efetivo quando passamos da teoria para a prática, aplicando as 

propostas em ações diárias coordenadas dentro destes ambientes. As atividades das pessoas são 

direcionadas pela sua moral, que é construída dentro da sua cultura, no ambiente familiar em suas 

crenças e educação, cada pessoa tem uma moral, não somos todos iguais, vivemos em uma sociedade 

onde recebemos formações diferentes devido a cultura em que estamos inseridos, entendemos que é 

necessário se adequar para poder vivenciar em cada ambiente e assim de adequar as políticas de 

trabalho das empresas (MASIEIRO, 2009).   

Segundo Vazquez (1985, p.12), a “ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens 

em sociedade. Ou seja, é a ciência de uma forma específica do comportamento humano”, as pessoas 

possuem princípios de ética diferentes, porém não devemos confundir estas definições com moral, pois 

possuem sentidos distantes (SROUR, 1998, p.270):   

 

Enquanto a moral tem uma base histórica, o estatuto da ética é teórico, corresponde a 

uma generalidade abstrata e formal. A ética estuda as morais e as moralidades, 

analisa as escolhas que os agentes fazem em situações concretas, verifica se as 

opções se conformam aos padrões sociais. (...) Distingue-se das morais históricas 

que imbuem coletividades amplas (nações, classes ou categorias sociais) e que 

remetem a conceitos específicos ou de “espécie”.  

 

A ética sofre influência, quando convivemos em grupo, sofremos estas influências pois somos 

suscetíveis a mudanças, pois começamos a ter contato com culturas diferentes, entrando em conflito dentro do 

ambiente coorporativo com o princípio moral que cada um de nós possuímos.  

O aprendizado da ética dentro das empresas passa a ser considerada, para que se torne uma 

constante de ações, sua concretização ocorre pelos exemplos, orientando como devemos agir dentro 

das empresas, o que fazer e como agir, porém nem tudo é correto devido aos valores pessoais que 

envolvem este estágio (MASIEIRO, 2009).  

 

A maioria dos problemas éticos no ambiente de trabalho surge quando se pede às 

pessoas que façam – ou quando elas percebem que estão a ponto de fazer – algo 

contrário às suas crenças pessoais. (...) A questão ética se estende aos valores 

pessoais – as crenças e atitudes intrínsecas que ajudam a determinar o 

comportamento individual. Considerando que esses valores variam de pessoa para 

pessoa, é de se esperar que existam diferentes interpretações sobre qual 

comportamento é ético ou antiético em uma determinada situação 

(SCHERMERHORN, 2007, p.51).  
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A prática da ética nos segmentos da empresa expõe a confiança nas ações desenvolvidas por ela, 

acrescentando o seu valor social, pois dentro da sociedade nos remete uma maior confiança nos produtos ou 

serviços prestados por esta no mercado, assim também ocorre uma valorização do profissional que está 

exercendo suas atividades, promovendo um melhor aproveitamento do seu desempenho e estimulando este 

a ter uma maior participação e colaboração nas responsabilidades desta empresa, promovendo meios 

constantes para sua melhoria (MASIEIRO, 2009). 

De acordo com MASIEIRO (2009, p.455):   

 

Quando essa postura é adotada e colocada em prática, começam a surgir diversos 

pontos positivos entre os funcionários, como a formação de um clima ética na 

organização. Assim, o moral e o orgulho por trabalhar na empresa são elevados, 

gerando maior comprometimento com a empresa e um bom diferencial competitivo.  

 

Compreendemos a importância da ética dentro das ações envolvendo a Engenharia Social, 

pois através da postura do profissional, estamos vulneráveis quanto a segurança da informação, o 

comportamento das pessoas dentro das instituições e sua responsabilidade junto a empresa, colabora 

para a diminuição das ações relacionadas a fraudes computacionais (SCHERMERHORN, 2007).  

 

4 POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

 

A aplicação das políticas de segurança da informação tende a diminuir e tornar o ambiente mais 

seguro dentro das empresas, podemos definir essa política como sendo uma ferramenta importante para 

diminuir os problemas que surgem dentro destes ambientes.  

Com os avanços tecnológicos e com um aumento crescente da qualidade do conhecimento dos 

profissionais, precisamos definir ações para tornar o ambiente mais seguro, através de regras para 

proteger das ameaças constantes (MASIERO, 2009) 

Para Krause (1999) existem três princípios para a segurança da informação:  

• Confidencialidade: O acesso a informação é permitido somente a pessoas autorizadas, desta 

forma temos a proteção dos sistemas de informação para que o acesso não ocorra.  

• Disponibilidade: Informação disponível de acordo com a necessidade.  

• Integridade: A informação deverá ser íntegra sem alteração, ou seja, original de acordo como foi 

armazenada.  

Compreendemos que sistemas informatizados, envolvem pessoas, tecnologia e educação, esta 

conexão ocorre através da implantação de boas práticas e regras do seu uso de forma adequada e, 
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portanto, reflete no mercado externo, adicionando uma maior competência e crédito (KRAUSE, 1999). 

 

4.1 Implantação de políticas de segurança da informação  

 

Com os avanços tecnológicos a implantação das práticas de políticas de segurança da informação 

tendem a ficar cada vez mais evidente, pois para se obter uma qualidade no setor é necessário estar 

certificada.  

Portanto para Castro (2012), uma política de segurança deve ser aplicada na empresa de forma 

esclarecedora para o funcionário no sentido de agir e deverá incluir os itens abaixo:  

a) Política de senhas: determina normas sobre a utilização de senhas, definindo através delas níveis 

de acesso aos recursos computacionais, como tamanho mínimo e máximo, regra de formação e 

periodicidade de troca;  

b) Política de backup: determina como serão realizadas as cópias de segurança, o tipo de mídia 

utilizado para armazenamento, período de arquivamento e assiduidade de execução;  

c) Política de privacidade: determina como serão definidas as informações pessoais, de clientes, 

usuários ou funcionários;  

d) Política de confidencialidade: determina como serão definidas as informações institucionais, ou 

seja, se elas podem ser repassadas a terceiros;  

e) Política de uso aceitável (PUA) ou Acceptable Use Policy (AUP): também   chamada de "Termo 

de Uso" ou "Termo de Serviço", definição de regras paras o uso de recursos computacionais, os 

direitos e as responsabilidades das pessoas que utilizam e quais situações que são consideradas 

abusivas.  

Entendemos que as empresas passam por novas mudanças organizacionais para a implantação e 

funcionamento da implantação das políticas de segurança, requerendo investimentos financeiros, tanto para 

o setor de tecnologia da informação, com aquisições de softwares computacionais, bem como em 

treinamento com os colaboradores, para que assim consigam alcançar os objetivos determinados para a 

implantação deste processo e adquirir um padrão de qualidade para o seu reconhecimento e certificação no 

mercado externo. MITNICK E SIMON (2003). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar uma análise continua da proposta do estudo concluímos que todos nós estamos inclusos 
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e conectados constantemente em um mundo onde recebemos informações em tempo real, muitas vezes de 

face verdadeira outras vezes falsa, e estas são disseminadas de forma constante e a uma velocidade que não 

conseguimos controlar. Ao adaptar esta nova realidade para as empresas, sejam elas instituições públicas ou 

privadas, buscamos compreender em como realizar uma organização de forma a garantir uma integridade e 

confidencialidade dos dados de forma correta e idônea, nos dias atuais.  

Trabalhamos e desenvolvemos nossas ações através de uma conciliação entre “pessoa e 

software”, gerenciando corporações, cientes da responsabilidade pela qual temos em assegurar e 

garantir que os serviços prestados tenham qualidade e segurança. Desenvolve-se um novo perfil de 

funcionário que venha a fazer parte de uma equipe onde este tenha a característica de colaborador e 

uma corresponsabilidade sobre estas ações, cabe então ao departamento de RH e em conjunto com a 

área de tecnologia da informação traçar este novo perfil e tornar o seu colaborador ativo a atender suas 

reais necessidades.  

A aplicação das políticas de segurança da informação dentro dos ambientes coorporativos é uma 

necessidade constante para podermos diminuir os erros e tratarmos as falhas tão almejadas na engenharia 

social, onde busca de forma ardilosa e surdina retirar informações importantes no mundo empresarial e 

usufruir de seus benefícios com a finalidade de obtenção de lucro, não falamos aqui em uma formação 

acadêmica, mas sim na arte de tratar e persuadir pessoas, afim de se conseguir o que se deseja e forma 

rápida e fácil, trabalhando e agindo nas falhas e decepções concentradas no ego humano, repleto de vaidade 

concorrência em suas ações.  

A criação e desenvolvimento de programa de segurança da informação trazem nova 

perspectiva, pois desta forma buscamos implantar novas políticas de segurança da informação pautada 

em certificações que nos garantem a qualidade, refletindo em uma consolidação no mercado externo, 

na questão da qualidade e confiança da empresa nos mercados em que atua. Ao aplicar todas estas 

propostas, conclui-se que, mesmo possuindo recursos e investimentos necessários, precisamos ter um 

capital humano com um comportamento que tenha como característica agregar e somar junto à 

empresa onde está atuando para que assim possa-se obter o sucesso tão almejado.  
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USO DE HIPERTEXTO NA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

UMA FACILIDADE AOS ALUNOS 

 

RODRIGO BRUNO KEHDY14 

 

RESUMO 

 

As modificações vividas na educação e no ensino, além da chegada da internet, fazem das 

tecnologias um grande aliado no processo de ensino-aprendizagem. Este artigo faz menção às 

fases da educação e algumas formas de interferências da internet, de forma geral, nas escolas. 

As linguagens utilizadas em nosso processo de crescimento social-linguístico fazem 

chegarmos ao cume com a internet tendo um papel primordial, necessário, único e 

diferenciado. As pesquisas, leituras, buscas e curiosidades encontradas nas diversas e infinitas 

páginas da web podem levar a informações excessivas, porém não cruzadas, deixando uma 

lacuna entre informação e conhecimento. Desta forma, o hipertexto se mostra como uma 

ferramenta adicional para incrementar esse processo. Diferente de textos comuns, essa forma 

de hipertextos proporciona a interligação de conteúdos trazendo um dinamismo e aumento de 

informações cruzadas para discussões mais ricas e atraentes. 

 

Palavras-chave: internet. Hipertexto. Ensino-aprendizagem. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação em sua forma mais ampla sofreu muitas transformações ao longo das 

décadas. Passou de uma posição opressora, castradora, dura, punitiva para outro lado que visa o 

incentivo de diversas práticas pedagógicas, a preocupação com o saber do aluno, mas também 

com o papel dele no processo ensino-aprendizagem.  A ideia de que o aluno tinha que ser passivo 

e ouvir somente o que professor passou a ter outra vertente sendo, atualmente, estimulado para ser 

ativo e participante de todos os processos. Com essas mudanças as formas utilizadas para o 

despertar do aluno para a aprendizagem ficou de forma variada. Os livros, textos, artigos, teatros, 
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músicas, paródias, jogos, painéis, maquetes e etc. tomaram um lugar especial na educação. 

A internet também tem hoje um lugar de destaque no cotidiano de todos, inclusive dos 

alunos, que não pode passar despercebido. Com isso os assuntos que podem ser buscados e 

analisados com a ajuda a internet promovem um maior interesse. Conjuntamente com todas 

essas modificações os docentes tiveram que se preparar para acompanhar essas inovações e 

apresentar ao seu aluno um conhecer interessante, interativo, rápido, fácil e completo. Essa 

tarefa foi árdua e ainda é para diversos profissionais da educação, mas têm-se diversos 

modelos como exemplos que deram certo. O hipertexto é um deles. Essa é uma ferramenta 

em que se pode fazer a inserção de um hipertexto num documento que pode levar a um 

capítulo específico e depois podendo retornar para o ponto de partida para continuar a leitura. 

O hipertexto, oriundo da própria evolução computacional, possibilitou que os textos tivessem 

uma forma diferente e dinâmica de leitura, saindo da leitura linear ou textual propriamente 

dita e fosse para a leitura iterativa e com interatividade, na qual o leitor pode ir e vir em um 

texto com facilidade, através de cliques. 

Pretende-se, então, demonstrar neste trabalho o quão importante se tornou o 

desenvolvimento de texto com o auxílio do hipertexto, dinamizando a leitura, tornando o 

processo ensino-aprendizagem mais atrativo, possibilitando que o leitor possa se fixar na 

leitura, compreender e participar ativamente do texto proposto. 

 

 

2 A EDUCAÇÃO E A ESCOLA 

 

A educação no estado de São Paulo e no Brasil sofreu grandes mudanças ao longo de 

sua formação e produziu imensas consequências. Em 1759, quando foi escrito os estatutos 

dos estudos menores, o resultado foi caótico. As aulas eram unidade autônoma, dadas por 

professores com baixo nível e mal remunerados e os alunos possuíam uma “liberdade” de se 

matricular em diversas disciplinas e entrar e sair delas em qualquer época do ano. Esse ensino 

fragmentado permaneceu até início do século XX (SONNEVILLE, 2005, p.105). 

Como não se tinha boas escolas, a educação doméstica se tornou um hábito e outro 

sistema, o lancasteriano é descrito por Menezes e Santos (2010), como o sistema mútuo ou 
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sistema monitoral, esse método pregava, dentre outros princípios, que um aluno treinado ou 

mais adiantado (decurião) deveria ensinar um grupo de dez alunos (decúria), sob a orientação 

e supervisão de um inspetor. Ou seja, os alunos mais adiantados deveriam ajudar o professor 

ma tarefa de ensino. Essa ideia resolveu, em parte, o problema da falta de professores no 

início do século XIX no Brasil, pois a escola poderia ter apenas um educador. Esse método, 

baseado na obra de Joseph Lancaster, entendia também que se deveriam repartir os alunos em classes 

segundo a ordem de seus conhecimentos e que o procedimento educacional de castigo físico deveria 

acabar, instituindo uma nova forma de pensar a disciplina escolar. Foi implantado oficialmente no 

Brasil pela Lei de 15 de outubro de 1827, que definia, em linhas gerais, as diretrizes do ensino geral. 

Conseguiu seu espaço e em 1825, o governo implantou o método do ensino mútuo em todas as 

províncias. Porém nada havia mudado em relação à qualidade de implantação de um novo sistema. 

Ainda se via a falta de salas de aula, móveis e materiais didáticos, além da precariedade da 

preparação de professores e de alunos-monitores (SONNEVILLE, 2005). 

Ainda no século XIX, o método individual perdurou. Como o professor atendia um 

aluno por vez, os demais ficavam ociosos, sendo necessária a aplicação de castigos físicos (a 

palmatória) para manter a ordem. Professores tinham pouco conhecimento e preparo além de 

receberem salários de fome. Porém mesmo com todos esses percalços as escolas populares aos 

poucos foram sendo instaladas, emergindo e se entranhando na consciência coletiva e das elites 

a importância da instrução e da educação para a população (SONNEVILLE, 2005, p.106).  

A outra grande reforma, em 1971 (ditadura militar), novamente teve uma 

consequência trágica como a união do curso primário e do ginásio em um único curso de oito 

anos, a profissionalização universal do ensino de 2º grau e sumiram com o curso normal. 

Portanto uma educação de qualidade era necessária para enfrentar as situações incertas entre 

os séculos XX e XXI. A globalização, junto com a informática e a internet, foi a causa da 

crescente interdependência econômica das nações, da mudança radical no acesso ao 

conhecimento e da transformação do emprego. Em todos estes setores, a educação se tornou 

um dos fatores decisivos. Na década de 1990 vê-se de um lado, que o acesso à escola em 

todos os níveis teve um crescimento significativo (SONNEVILLE, 2005, p.108).  

No ensino fundamental, graças a dois programas do governo federal, o Fundo 

Nacional de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
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Magistério – FUNDEF e o Programa Bolsa-Escola, 18,97% das crianças de 7 a 14 anos de 

idade estavam na escola, em 2001. Pela primeira vez, o MEC deixou de planejar a política 

educacional pelo vértice da pirâmide, passando a fazê-lo pela base, chegando, no fim do 

século XX, a prover escola fundamental para toda criança brasileira. Também no ensino 

médio, entre 1991 e 2000 o número de matrículas mais que duplicou, chegando a 8,2 milhões 

de alunos, sendo que a escolarização de jovens com 15 e 17 anos subiu de 53,3% para 66,8% 

em apenas 5 anos, entre 1991 e 1996, apesar de ainda ficar longe da Argentina e do Chile com 

75%. Também no ensino superior o Brasil, que no início do século contava “com algumas 

poucas escolas e nenhuma universidade, chega ao terceiro milênio com 894 instituições de 

ensino superior, das quais 222 são públicas e 127 universidades”. Mesmo assim, apenas 10% 

dos jovens da faixa etária correspondente são atendidos no ensino superior. 

Há, porém, um segundo tipo de indicadores. Além da desigualdade social, na qual o 

Brasil tem um dos piores índices do mundo, o país é campeão mundial em aluno repetente. 

Por conseguinte, o desempenho médio dos alunos é extremamente deficiente, como atesta o 

SAEB – Sistema de Avaliação do Ensino Básico, cujos resultados de 1997 e 1999 mostraram 

que o concluinte médio de 8ª série apenas domina o esperado de um aluno de 4ª série, que o 

concluinte da 4ª série mal sabe decodificar as palavras, e que ambos são incapazes de ler e 

compreender uma notícia de jornal. A fim de enfrentar o problema da repetência e do atraso 

escolar, a partir de 1995 o governo de São Paulo implantou o sistema de Ciclos no ensino 

fundamental (Ciclo I, de 1ª à 4ª série, e o Ciclo II, de 5ª à 8ª série), abolindo a avaliação por 

série (SONNEVILLE, 2005, p.110).  

Neste sentido, a avaliação deixa de ser seletiva e excludente, para se tornar um 

processo de acompanhamento do estágio de aprendizagem do aluno. Mudando a avaliação, 

alteraram-se a prática do ensino e a própria escola. É evidente que esta nova prática escolar 

exige uma nova gestão da escola, baseada na autonomia, na competência técnica, na liderança 

pedagógica, na capacitação dos professores e no apoio e participação dos pais. Para isso, é 

preciso mudar as formas de escolha dos diretores de escola, combinando a seleção via 

concurso com a participação da comunidade escolar.  

Sonneville (2005, p.111-112) considera que: 
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Há uma consciência política extremamente baixa em relação à importância do 

professor para o desenvolvimento do país, especialmente em se tratando do 

professor da escola pública de base, resultando em uma formação precária e 

condições aviltantes de trabalho e de remuneração. De fato, a profissão de professor 

tornou-se cada vez menos atraente para camadas importantes da juventude do país. 

A consequência é o êxodo de professores qualificados e experientes. E muitos 

formados em cursos de licenciatura buscam empregos com remuneração mais 

atraente. 

 

Diante disso, criou-se o Instituto de Educação Superior, voltado exclusivamente para a 

formação de profissionais da educação de base, incluindo a Escola Normal Superior, para 

formar o professor da educação infantil e das  

séries iniciais (SONNEVILLE, 2005).  

 

Para estes, foram indicados exclusivamente os cursos normais superiores, pelo 

Decreto 3.276, de 6 de dezembro de 1999, provocando forte resistência das 

associações científicas (Anfope - Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação, Anped - Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação e ANPAE - Associação Nacional de Política e Administração 

da Educação). A LDB de 1996 determinou que a formação de docente para atuar na 

educação básica deva ser em nível superior. De fato, ficou provado que o 

desempenho dos alunos de professores com curso superior é nitidamente mais 

elevado. A única exceção, por um prazo provisório até fins de 2006, foi para os 

professores de educação infantil e séries iniciais. Para estes, o MEC adiou esta 

obrigatoriedade, em 2003 (SONNEVILLE, 2005, p.111-112). 

 

 

3 A INTERNET E O ENSINO 

 

Sendo um dos grandes avanços da comunicação humana, a internet pode ser considerada 

uma forte aliada no ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, visto que, através dela, é possível 

o contato com uma infinidade de informações, veiculadas pelos mais diversos gêneros de texto. 

Além disso, a velocidade e comodidade proporcionadas por ela tornam as atividades de leitura e 

escrita mais atrativas e menos penosas, como geralmente consideram os alunos. No entanto, o uso 

do suporte virtual como recurso para essas atividades gera muitas controvérsias, sendo muitas as 

discussões empreendidas sobre as vantagens e desvantagens da leitura eletrônica. Os gêneros 

emergentes nessa nova tecnologia são relativamente variados, mas a maioria deles tem 

similares em outros ambientes, tanto na oralidade como na escrita e provocando polêmicas 

quanto à natureza e proporção de seu impacto na linguagem e na vida social. Isso porque os 
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ambientes virtuais são extremamente versáteis e hoje competem, em importância, entre as 

atividades comunicativas, ao lado do papel e do som. Pode-se dizer que parte do sucesso da 

nova tecnologia deve-se ao fato de reunir num só meio várias formas de expressão, tais como, 

texto, som e imagem, o que lhe dá maleabilidade para a incorporação simultânea de múltiplas 

semioses, interferindo na natureza dos recursos linguísticos utilizados. A par disso, a rapidez 

da veiculação e sua flexibilidade linguística aceleram a penetração entre as demais práticas 

sociais (MARCUSHI & XAVIER, 2005). 

Marcushi & Xavier (2005) relataram que o impacto das tecnologias digitais na vida 

contemporânea está apenas se fazendo sentir, mas que já mostrou com força suficiente que 

tem enorme poder tanto para construir como para devastar. Ainda aponta que neste quadro, 

três aspectos tornam a análise desses gêneros relevante: (1) seu franco desenvolvimento e um 

uso cada vez mais generalizado; (2) suas peculiaridades formais e funcionais, não obstante 

terem eles contrapartes em gêneros prévios; (3) a possibilidade que oferecem de se rever 

conceitos tradicionais, permitindo repensar nossa relação com a oralidade e a escrita. 

Soares (2003), por exemplo, afirma que a reconceituação radical de autoria, de 

propriedade e de direitos autorais exigidos pelos textos veiculados na internet tem efeitos 

sobre as práticas de leitura e escrita, no entanto, a distância entre o autor e leitor se reduz, 

visto que este se torna autor também, tendo a liberdade para elaborar a estrutura e o sentido 

do texto. Por outro lado, na cultura da tela, altera-se radicalmente o controle da publicação 

(SOARES, 2003, p.155), pois através da internet são publicados e distribuídos textos que 

escapam à avaliação e ao controle de qualidade, em controle dos conselhos editoriais. 

Já Silva (2003) evidencia que a profusão de textos oferecidos pela internet pode levar 

ao estreitamento do raciocínio e do pensamento por interferência da própria forma de uso dos 

mecanismos de navegação, os quais são efêmeros e velozes.  

Em trabalho realizado por Barreto (2010), ficou evidenciado a influência desta 

tecnologia, a internet, na leitura e escrita. Alguns professores afirmaram que, nas 

comunidades em que não há o hábito de leitura, o entretenimento que a internet oferece 

prejudica o desempenho do ensino-aprendizagem da mesma. Já os alunos levaram em 

consideração que nem sempre utilizam a internet para leituras, mas apenas para transcrição de 

textos. Ao serem questionados se o interesse dos alunos pela leitura de material impresso tem 
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diminuído com o advento da internet, os próprios alunos admitem o poder de atração que a 

leitura eletrônica exerce sobre eles, em detrimento da leitura impressa. Isso se justifica pelas 

facilidades e velocidade que a internet lhes proporciona. Já os professores analisaram que o 

manuseio pelo aluno do material impresso tem diminuído consideravelmente, visto que a 

internet encanta e é mais atrativa. Porém é feita uma ressalva, pois alguns alunos que 

costumavam ler continuam lendo o material impresso, mas entre os iniciantes, tem diminuído 

devido ao movimento que a web oferece. Um dado importante deste trabalho mostra que os 

professores que consideram não ter havido progresso na aprendizagem da leitura e da escrita 

são os que efetivamente não promovem atividades usando a internet como suporte. Já aqueles 

que a usam ressaltaram que a diversidade de gêneros textuais disponibilizados na rede permite 

que os alunos adquiram mais conhecimentos, desenvolvam o raciocínio crítico, compartilhem 

opiniões, desenvolvendo, dessa forma, a argumentação. Essa pesquisa mostrou que a 

influência da internet no processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, em sua 

maioria, fez com que o interesse dos alunos pelo material impresso tenha diminuído.  

Trabalho publicado na revista Comunicação & Educação (1999) mostrou que ensinar 

utilizando a internet exige uma forte dose de atenção do professor. Com tantas possibilidades 

de busca, a própria navegação se torna mais sedutora do que o necessário trabalho de 

interpretação. Os alunos tendem a dispersar-se diante de tantas conexões possíveis e de 

endereços dentro de outros endereços, de imagens e textos que se sucedem ininterruptamente 

tendendo a acumular muitos textos, lugares, ideias, que ficam gravados, impressos, anotados. 

Também colocam os dados em sequência mais do que em confronto e copiam os endereços, 

os artigos uns ao lado dos outros, sem a devida triagem. Há certo ver superficial, rápido, 

guloso sem o devido tempo de reflexão, de aprofundamento, de cotejamento com outras 

leituras e tendem a se impressionar primeiro com as páginas mais bonitas, que exibem mais 

imagens, animações, sons. As imagens animadas exercem um fascínio semelhante às do 

cinema, vídeo e televisão. Os lugares menos atraentes visualmente costumam ser deixado em 

segundo plano, o que acarreta, às vezes, perda de informações de grande valor. Ainda mostra 

que a internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos pela novidade e pelas 

possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. Essa motivação aumenta se o professor a 

faz em um clima de confiança, de abertura, de cordialidade com os alunos. Mais que a 
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tecnologia, a comunicação autêntica do professor estabelece relações de confiança com os 

seus alunos, pelo equilíbrio, competência e simpatia com que atua. 

Segundo Moran (1999), ensinar na e com a internet atinge resultados significativos 

quando se está integrado em um contexto estrutural de mudança do processo de ensino-

aprendizagem, no qual professores e alunos vivenciam formas de comunicação abertas, de 

participação interpessoal e grupal efetivas. Caso contrário, a internet será uma tecnologia a 

mais, que reforçará as formas tradicionais de ensino. A internet não modifica, sozinha, o 

processo de ensinar e aprender, mas a atitude básica pessoal e institucional diante da vida, do 

mundo, de si mesmo e do outro. Nesse caso a palavra-chave é integrar. Integrar a internet com 

as outras tecnologias na educação. Integrar o mais avançado com as técnicas convencionais, 

integrar o humano e o tecnológico, dentro de uma visão pedagógica nova, criativa, aberta. 

Há um pouco de confusão entre tecnologias interativas, que permitem participação, e 

processos interativos. Fala-se das inúmeras possibilidades de interação, de troca, de pesquisa 

visto que elas existem, mas, na prática, se uma escola mantém um projeto educacional 

autoritário, controlador, a internet não irá modificar o processo já instalado. A internet será 

uma ferramenta a mais que reforçará o autoritarismo existente: a escola fará tudo para 

controlar o processo de pesquisa dos alunos, os resultados esperados, a forma impositiva de 

avaliação. Os alunos, eventualmente, ou alguns professores poderão estabelecer formas de 

comunicação menos autoritárias, mas, para isso, precisam contrariar a filosofia da escola, 

mudando-a por conta própria, sem o endosso institucional (MORAN, 1999).  

Ensinar com a internet pode ser uma revolução quando se muda simultaneamente os 

paradigmas do ensino. Caso contrário, servirá somente como um verniz, um paliativo ou uma 

jogada de marketing. A profissão fundamental do presente e do futuro é educar para saber 

compreender, sentir, comunicar-se e agir melhor, integrando a comunicação pessoal, a 

comunitária e a tecnológica (http://ntecnologiaseducacionaisucam.blogspot.com/p/o-ensino-

com-internet.html, acesso em 26 set. 2018) 

 

 

4 A COMUNICAÇÃO E O HIPERTEXTO 

 

http://ntecnologiaseducacionaisucam.blogspot.com/p/o-ensino-com-internet.html
http://ntecnologiaseducacionaisucam.blogspot.com/p/o-ensino-com-internet.html
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Há registros que desde 4000 a.C. ocorre a tentativa de comunicação através de alguma 

forma escrita (SOUSA, 2016), o que vem se modificando com o passar dos dias. Desenhos, 

letras, palavras, frases, textos, e hipertextos, um breve e simplista resumo da história da 

escrita, que mostra de forma fácil como os homens se relacionam há milênios e deixam suas 

experiências de vida transcritas. 

Hoje, os textos digitais, que podem ser acessados em computadores de mesa, 

notebooks, tablets, smartphones e eletroeletrônicos, são aplicados a qualquer tema que uma 

pessoa queira escrever e nos trazem a possibilidade da leitura com a aplicação de uma 

funcionalidade chamada de hipertexto (ARAUJO, 2016). 

O hipertexto, oriundo da própria evolução computacional, possibilitou que os textos 

tivessem uma forma diferente e dinâmica de leitura, saindo da leitura linear ou textual 

propriamente dita e fosse para a leitura iterativa e com interatividade, na qual o leitor pode ir e 

vir em um texto com facilidade, através de cliques. 

Araújo (2016) faz um interessante relacionamento do hipertexto com o cérebro humano 

esclarecendo que o hipertexto vem auxiliar o ser humano na questão da aquisição e assimilação 

do conhecimento, pois tal como o cérebro humano, ele não possui uma estrutura hierárquica e 

linear, sua característica é a capilaridade, ou melhor, uma forma de organização em rede. Ao 

acessarmos um ponto determinado de um hipertexto, consequentemente, outros que estão 

interligados também são acessados, no grau de interatividade que necessitamos. 

Um exemplo clássico de leitura textual linear são os jornais impressos. Com a evolução 

dos meios de comunicação, podem-se acessar os jornais mais renomados do país e do mundo 

através de sites (ou sítios) localizados na internet. Esses jornais da era digital têm uma página 

inicial com várias chamadas às notícias e vários hipertextos que levam à notícia completa, 

assim como para outros assuntos, tornando o acesso à informação rápido e dinâmico. 

A publicação de um jornal, que tenha aproximadamente trinta páginas sem a 

funcionalidade do hipertexto na internet, não seria de uma leitura agradável, já que o acesso a 

uma reportagem específica ficaria muito difícil.  

 

 

5 HISTÓRICO DO HIPERTEXTO 
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A história do hipertexto que conhecemos hoje começa com a sua denominação na 

década de 1960 com Ted Nelson [1960], que desta forma é caracterizado como o pai do 

hipertexto. A ideia original de Ted Nelson nunca foi utilizada, pois sua concepção dá-se no 

duplo sentido da informação, bilateralidade do texto, porém os hipertextos são utilizados de 

forma unidirecional pelos programadores, descaracterizando seu conceito inicial.  

As páginas web contêm os chamados links (ou hipertexto) para outros pontos de 

interesse, e desses pontos para outros assuntos correlacionados, mas sempre na intenção de ir 

para algum outro lugar, e não de ampliar a discussão/texto com a inserção de novo conteúdo, 

como idealizado pelo pai da nomenclatura. 

De qualquer forma, a invenção de não era tão inovadora assim, segundo Burke e 

Briggs (2002) existiam manuscritos na Europa Moderna com textos “menos fixos e mais 

maleáveis do que os impressos”, podendo o responsável pela transcrição dos manuscritos 

“acrescentar ou subtrair algo dos versos que copiava”, mostrando a aplicação prática da 

bilateralidade do texto na Europa Moderna, conceito então idealizado por Nelson em 1960 e 

que até então não é utilizado nas páginas web.  

Nos séculos XVI e XVII, época que havia as chamadas marginalias, as quais, 

segundo Primo e Recuero (2004, p.28) apud Chartier (2002, p.14) eram anotações feitas à 

mão nas margens dos livros impressos da época. Em forma de índices pessoais, citações de 

textos e remissões a outras partes ou outros textos, as marginalias eram transpostas para um 

caderno de “lugares comuns”, para posteriores consultas. Praticavam-se mais uma vez a 

proposta de Nelson, pois os leitores podiam compartilhar das anotações das diversas pessoas e 

construírem um texto coletivo, fazendo das anotações o sentido da bilateralidade proposta em 

1960, além de possibilitar a leitura não linear do texto em conjunto com as anotações. Para 

que a proposta original de Nelson seja aplicada, é preciso que os textos na web possibilitem a 

interação dos leitores de forma ativa, e que os servidores estejam prontos para armazenar as novas 

informações de disponibilizá-las a cada novo acesso, algo não praticado nos dias atuais. 

 

 

6 HIPERTEXTO NA EDUCAÇÃO 
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Assim como nos jornais eletrônicos, revistas eletrônicas e sites de forma geral, os 

textos educacionais também podem trazer iteratividade no processo ensino-aprendizagem, o 

que deixa a busca pelo saber mais prazerosa e sem barreiras na interligação dos conceitos, 

independente do componente curricular. 

Monteiro (2015) descreve a interligação entre as diversas vertentes do conhecimento 

no universo hipertextual argumentando que assim como na informática e no jornalismo, o 

hipertexto tem um papel fundamental na vertente ensino-aprendizagem, pois ele colabora eficazmente 

na formação do conhecimento do estudante, atuando como ferramenta de pesquisa conectada a 

materiais de referência, interligados a diversas temáticas transversais e interdisciplinares em uma 

mesma plataforma, suprimindo as barreiras que separam as áreas do conhecimento. 

Pierre Lévy (2011) descreve o hipertexto como algo que vem antes das atuais mídias, uma 

vez que faz parte da própria lógica do pensamento humano e caracteriza-o em seis critérios: 

1º Princípio da metamorfose: é o processo de constante construção e renegociação de sentidos 

que se dá nos hipertextos. 

2º Princípio da heterogeneidade: tanto as informações organizadas em uma determinada seção de 

um hipertexto(imagens, sons, textos) como as conexões que se estabelecem entre as diversas 

partes dele(critérios lógicos, afetivos, ocasionais, etc.), têm um caráter extremamente 

heterogêneo. 

3º Princípio da multiplicidade e de encaixe das escalas: o hipertexto se organiza de forma 

'fractal', ou seja, cada nó ou conexão pode revelar uma rede de novos nós ou conexões e cada 

novo nó pode apresentar outro universo de conexões e assim por diante. 

4º Princípio de exterioridade: a construção, definição e manutenção da internet dependem de 

múltiplas interações, conexões entre pessoas e equipamentos. 

5º Princípio da topologia: nos hipertextos tudo funciona pro proximidade, o curso dos 

acontecimentos é uma questão topológica, relacionada a construção de caminhos. 

6º Princípio da mobilidade dos centros: a rede tem uma estrutura com múltiplos e móveis 

centros, que se organizam de acordo com o fluxo da narrativa e da leitura. 

Segundo Jonassen (1996), a hipermídia deriva do hipertexto sendo uma forma não-

sequencial, não-linear para organização e exibição de texto. Foi projetada para permitir ao leitor 
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um acesso à informação de texto em formas que sejam mais significativas para ele baseada em 

pontos centrais (trechos ou fragmentos de texto, figuras, animações, sons ou documentos). 

Ao estudar uma base de conhecimento hipermídia, os usuários podem acessar pontos 

centrais em qualquer ordem que os satisfaça. Em muitos sistemas de hipermídia, os pontos 

centrais podem ser emendados ou modificados pelo usuário, de modo que o sistema possa ser 

uma base dinâmica de conhecimento que continue a crescer, representando novos e diferentes 

pontos de vista. Tanto a multimídia quanto a hipermídia podem ser usadas primeiramente como 

veículos de transmissão de informação ou instrução. Isto é, são projetadas para instruir os 

estudantes. Entretanto, quando a multimídia e a hipermídia são usadas como uma plataforma 

autorizada para os estudantes representarem seus próprios significados, os alunos têm a propriedade 

de suas próprias produções e ideias sendo desta forma um uso construtivista da tecnologia. 

A chegada da internet à TV a cabo foi marco decisivo para visualizar imagens em 

movimento e sons, integrando o audiovisual, a hipermídia (combinação de hipertexto  e  

multimídia, portanto, um sistema de obtenção de informação que provê acesso a textos, 

gravações de áudio e vídeo, fotografias e gráficos), o texto  linkado e  a narrativa do cinema e 

da TV. A educação presencial pode modificar-se significativamente com as redes eletrônicas. A 

educação continuada é facilitada pela possibilidade de integração de várias mídias, acessando-

as tanto em tempo real como assincronicamente, isto é, no horário favorável a cada indivíduo, 

facilitando o contato entre educadores e educandos. Na internet encontrasse vários tipos de 

aplicações educacionais: de divulgação, de pesquisa, de apoio ao ensino e de comunicação.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o passar dos dias a educação, o processo ensino-aprendizagem e a comunicação 

entre professor/aluno sofreram consideráveis modificações, necessitando que novas 

ferramentas fossem estudadas e criadas para acompanhar o dia-a-dia. 

O hipertexto encaixa-se neste contexto, trazendo uma infinidade de possibilidades de 

troca e construção do conhecimento, tirando o docente do centro das atenções. Com esta 

tecnologia, o docente passa a ser um mediador no ou do processo ensino-aprendizagem, 
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deixando nas mãos dos alunos a inserção e troca de materiais. 

Mesmo que descaracterizado nos dias atuais se comparado à sua origem, o hipertexto 

utilizado como ferramenta de construção material didático pode contribuir “em sala de aula”, 

pela sua constante mutação, trazendo informações novas, inseridas pelos alunos a qualquer 

momento tornando o processo dinâmico, ativo, com vida própria. 
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O IMPACTO DA PSICOPEDAGOGIA NA ESCOLA 

 

LUCIANA MAGALHÃES DE RESENDE UZAE15 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho foi elaborado para mostrar qual é o impacto que a psicopedagogia traz para 

a escola, como essa prática é usada para ajudar na inclusão de crianças que possuam alguma 

necessidade especial. O objetivo é mostrar qual é a situação de trabalho, quais as dificuldades 

que surgem no caminho, como o professor deve ser preparar para oferecer um serviço de maior 

qualidade, entre outras coisas. Ao final deste artigo apresentam-se as conclusões e o impacto 

que a psicopedagogia traz para o ramo econômico, intelectual, moral e social. 

 

Palavras-chave: Psicopedagogia. Benefícios. Professor. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação no Brasil enfrenta problemas há muitos anos, por isso existem muitos 

esforços para que este cenário mude, que se consiga enfrentar os obstáculos que surgem no 

caminho para o desenvolvimento educacional. 

 Ao longo deste trabalho mostraremos qual o impacto da psicopedagogia na vida do 

professor e na escola, como essa prática pode ser usada como um instrumento de inclusão, 

quais os benefícios que ela traz para a vida dos alunos, e o quanto é determinante dentro do 

processo de ensino e aprendizagem. 

 A psicopedagogia vem se tornando cada vez mais utilizada nas escolas, é a junção da 

pedagogia com a psicologia, sua função nada mais é que analisar, observar, diagnosticar, 

tratar as dificuldades que surgem, juntamente com a ajuda de outros profissionais, de modo 

que ser derrube as barreiras que apareçam pelo caminho, melhorando e muito o 

desenvolvimento pessoal dos alunos, otimizando os processos de ensino e aprendizagem, 
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tornando o conhecimento mais saudável e possibilitando que as crianças construam sua 

inteligência e saúde mental.  

 

2 A PSICOPEDAGOGIA 

 

 De acordo com o Guia do Estudante (2018), a psicopedagogia é definida como a área 

que estuda os processos e as dificuldades de aprendizagem em crianças, adolescentes e 

adultos. Cabe ao profissional de psicopedagogia identificar as dificuldades e os transtornos 

que não deixam com que o aluno aprenda aquilo que lhe é ensinado.  

Nessa área se utiliza os conhecimentos da pedagogia, da psicanálise, da psicologia e 

antropologia, o comportamento do aluno é observado, bem como aquilo que ele aprende. O 

profissional fica atento se existe fracasso ou então evasão escolar, além disso, ele poderá 

trabalhar tanto nas escolas como em hospitais, dando auxílio para aqueles pacientes que 

queiram absorver conteúdos escolares. (Guia do Estudante, 2018) 

O psicopedagogo ainda tem a possibilidade de trabalhar nos centros comunitários ou 

mesmo em consultórios, tanto público, quanto particular, auxiliando os estudantes e também 

sua família durante todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Bossa (2007) afirma que a psicopedagogia identifica os problemas de aprendizagem que 

os alunos possuem e que muitas vezes se tratam de dificuldades ou algum transtorno que podem 

afetar seu desenvolvimento escolar, e após a identificação ele busca as ferramentas necessárias 

para conseguir proporcionar resultados que melhorem de fato a vida escolar desses alunos. 

A psicopedagogia tem como função tratar as necessidades únicas de cada pessoa, o 

trabalho tanto pode ser de prevenção, clínico, terapêutico ou ainda de treinamento. O 

profissional auxiliará os professores, fazer os diagnósticos que sejam necessários para 

melhorar o processo de aprendizagem, sem esquecer que esta é uma área que veio somente 

para somar na vida de outros profissionais, podendo ser criado uma parceria de sucesso para 

ambas as partes (BEYER, 2018). 

Beyer (2018) mostra que a psicopedagogia compreende várias outras áreas que vão 

além da pedagogia, seus conhecimentos podem ser usados na área hospitalar, sendo uma forte 

aliada da Fonoaudiologia, Neurologia, Fisioterapia, Psicologia e Medicina Geral, pois ela 

mostra que pode tornar um momento hospitalar em algo mais humano e menos doloroso. 

Outra área que pode se beneficiar da psicopedagogia é a empresarial, sendo feito um trabalho 
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tanto individual, quanto organizacional, juntamente com outros profissionais da organização, 

auxiliando os Recursos Humanos em relação ao recrutamento de pessoal, nos treinamentos, 

melhorando a qualidade de trabalho e a produtividade e diminuindo conflitos. 

Paín (1992) explica que a psicopedagogia tem como objetivo auxiliar na resolução de 

problemas, abrangendo todas as pessoas envolvidas, como os familiares, a escola, os 

professores, por isso é necessário que se faça um trabalho multidisciplinar, onde cada um 

contribua da sua maneira, mais com um único objetivo: melhorar o processo de aprendizagem. 

 

 

3 A PSICOPEDAGOGIA NA ESCOLA 

 

 É fundamental que o psicopedagogo ofereça assistência e trabalhe com os professores 

e outros profissionais da escola, tendo como principal objetivo a melhoria das condições do 

processo ensino-aprendizagem. (ALMEIDA, 2010) 

 Grassi (2009) afirma que a psicopedagogia na escola é feita a partir da análise das 

redes de relações que podem afetar a instituição de forma direta ou indireta dentro do 

processo de ensino e aprendizagem. Essa relação tem influência de diversas partes, sejam 

alunos, familiares, professores e a comunidade em geral. O autor ainda fala que é preciso que 

cada um contribua com aquilo que pode, buscando sempre fazer o melhor e superando as 

dificuldades que poderão surgir. 

 Dentro do ambiente escolar, essa área também analisa quais as dificuldades que o aluno tem, 

de onde ela surge e quais as melhores maneiras para resolver. Outra maneira que o psicopedagogo 

faz para melhorar o ambiente é ajudar no processo de ensino, usando aprendizagens cooperativas, 

estreitando a relação que a comunidade possui com a escola, promovendo os momentos de 

formação de seus professores, entre outras coisas (BRASA, BUZZI, 2018). 

 Grassi (2009) fala ainda sobre a importância de se ter um processo de avaliação, onde 

a escola será observada de maneira geral, desde seu funcionamento, até o processo de ensino e 

aprendizagem, levando em conta a existência das relações em grupo e como elas são criadas e 

estabelecidas, além disso, é necessário que se observe como os fatores de ordem social, 

política e econômica podem influenciar o ambiente escolar. 

 A dificuldade de aprender pode ser oriunda de algum problema familiar, quando não 

se tem o cumprimento de algumas funções sociais, entretanto na maioria das vezes ela fica 
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evidente dentro do ambiente escolar. O psicopedagogo quando está em contato com a escola 

deverá analisar quais as queixas que os alunos possuem e como ela pode afetar seu ensino e 

aprendizagem fazendo uma avaliação e chegando a um diagnóstico, que se trata muito mais 

que uma coleta de dados, mas sim de um momento de transição, que pode ser comparado a 

um passaporte, no qual terá uma intervenção posterior, e essa aproximação sucessiva será 

usada para que ele crie seu objeto de estudo (OLIVEIRA, 2009). 

 Oliveira acrescenta que outro papel que o psicopedagogo precisa desempenhar é saber 

quais as necessidades da escola, pois dessa maneira sua atuação irá contribuir e muito para 

solucionar os problemas que surgirem. 

 Oliveira (2009) nos afirma que o psicopedagogo deve intervir de maneira que ele 

possa potencializar ao máximo a capacidade de ensinar dos profissionais que integram a 

escola e a capacidade dos alunos em aprender, de maneira que ambas as partes estejam em 

sintonia e interajam entre si. 

 Beyer (2003) cita que é necessário que todos trabalhem em prol da educação e 

participem da rotina escolar. Que é papel do psicopedagogo interagir com a comunidade escolar 

e participar das reuniões de pais, ajudando no desenvolvimento dos alunos, nos conselhos de 

classe, na avaliação do processo didático metodológico, acompanhar a relação entre professores e 

alunos, sugerir atividades ou dar algum tipo de apoio emocional, além de acompanhar o 

desenvolvimento do aluno e do professor dentro do processo de aprendizagem que estão inseridos. 

 O psicopedagogo pode também desempenhar uma prática docente dentro das escolas, 

onde irá preparar os profissionais da educação, ou então trabalhar dentro da própria escola, ele 

poderá contribuir também detectando possíveis perturbações que surjam durante o processo 

de aprendizagem, participando de dinâmicas que envolvam a comunidade educacional de 

forma a construir um processo de integração e troca, fazer a promoção de orientações 

metodológicas tanto individuais, como em grupo, além de realizar processos que ajudem a 

orientar de forma educacional, vocacional e ocupacional, tanto em indivíduos, como em 

grupos (SOARES & SENA, 2018). 

  

 

4 CONSTRUINDO O CONHECIMENTO 

 

 As pessoas vão adquirindo conhecimento com o passar dos anos, desde seu 
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nascimento até sua morte, e a cada dia, com o surgimento de novas informações, ideais, 

conceitos, o conhecimento vai se tornando mais amplo. Dallabona e Mendes (2004) afirmam 

que o conhecimento não faz parte de uma linha, mas que ele é evolutivo, e que a imaginação 

ajuda para que ele cresça, pois quando a criança brinca, ela vai desenvolvendo a capacidade 

para determinados tipos de conhecimento e isso sempre continua com ela, formando esses 

conceitos é que se consegue aprender. 

 Freire (2005) diz que com o passar dos anos, todos os conceitos que temos são 

reformulados e reavaliados, podendo muitas vezes ser mudados, tanto para novos 

entendimentos, como para uma convivência mais harmônica em sociedade, que as pessoas 

vivem em constante evolução, tentando se encaixar nas situações cotidianas, por isso é muito 

importante que exista as mudanças. 

 Quando um aluno se propõe a aprender, ou entra na escola, é fundamental que ele 

realize um trabalho cognitivo, onde seu conhecimento seja analisado e revisado, pois isso fará 

com que ele adquira novos conhecimentos e os deixe mais significativos, desse modo sua 

competência alcançará um nível mais elevado. Entretanto é preciso compreender que cada 

aluno tem uma necessidade individual, e que nem sempre as novas aprendizagens poderão ser 

feitas a partir de alguns objetos de conhecimento. Outra coisa que é muito importante salientar 

é que o professor exerce uma grande influência na aprendizagem do aluno e que ela pode ter 

um maior ou menor impacto, dependendo de cada caso (COLL, MARTÍN, 2006). 

 Rosa (2010) afirma que quando a criança começa sua vida escolar, ela deixa de lado 

sua casa e começa a participar de um novo ambiente, cheio de novidades e experiências, por 

isso, é necessário que no início da alfabetização os professores utilizem o lúdico, pois isso as 

motivará a querer aprender. 

 A missão da escola é bastante complexa, por isso ela precisa ter um plano de ação que 

tenham objetivos bem definidos, além de um controle social e administrativo, pois isso fará com 

que seus objetivos sejam alcançados. Os professores que atuam dentro da escola precisam 

conhecer e compartilhar do seu objetivo, além de cooperar para que os alunos também 

alcancem seus objetivos. Dessa maneira é preciso intervir e promover as modificações 

necessárias para o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando que a escola utilize 

abordagens de pesquisas de psicólogos e pedagogos, usando os mesmos mecanismos das 

crianças quando estão aprendendo alguns tipos de conteúdos (BASSEDAS, 1996). 

 Bassedas (1996) afirma que quando a escola encaminha um aluno que apresenta 
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dificuldades para um profissional de psicopedagogia, ela está buscando uma colaboração por 

parte do profissional, para que ele faça com que o aluno consiga ter uma aprendizagem mais 

singular, que tenha todas as atenções voltadas para ele. A escola ainda espera que o 

psicopedagogo identifique quais são as dificuldades e obtenha o auxílio necessário que o 

professor necessite, além da própria escola, de maneira a encontrar as respostas e soluções que 

façam com que o aluno progrida e chegue ao ritmo esperado. Em resumo, o que a escola espera 

desses profissionais é uma ajuda, que seja individualizada, para desenvolver o conhecimento 

desses alunos, dando o apoio e a colaboração necessária, tratando cada caso de forma única. 

 

 

5 AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA 

  

 O psicopedagogo pode atuar tanto na área institucional, como na área clínica, sempre 

lidando com o processo de ensino e aprendizagem. Beyer (2003) detalha abaixo os cinco 

princípios sobre essa afirmação: 

1. Tanto a Saúde quanto a Educação são campos em que a Psicopedagogia pode trabalhar, 

lidando sempre com o processo de aprendizagem, tanto os normais, como os patológicos, 

levando em consideração a influência da família, da escola e da sociedade para o 

desenvolvimento do aluno, fazendo o uso de procedimentos próprios da área. 

2. A Psicopedagogia é de natureza interdisciplinar. Utiliza recursos das várias áreas do 

conhecimento humano para a compreensão do ato de aprender, no sentido ontogenético e 

filogenético, valendo-se de métodos e técnica próprios. 

3. O psicopedagogo exerce um trabalho que é tanto de natureza clínica como institucional, e 

de caráter preventivo e/ou remediativo. 

4. Estarão em condições para o exercício Psicopedagogia os profissionais que estiverem 

graduados em 3º grau e que portarem o certificado de Pós-Graduação em Psicopedagogia, 

ministrados em estabelecimentos que possua ensino oficial ou reconhecido pelo órgão 

responsável, ou então, mediante os direitos adquiridos, sem se esquecer de que é 

necessário uma supervisão ou um trabalho de formação pessoal aconselhável. 

5. O objetivo do psicopedagogo é o de promover a aprendizagem, de modo que garanta o 

bem-estar das pessoas que estejam em atendimento profissional, utilizando os recursos 

disponíveis e necessários, incluindo uma relação interprofissional, além de realizar as 
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pesquisas científicas presentes no campo da psicopedagogia. 

Como visto, o psicopedagogo pode atuar nessas duas áreas, podendo trabalhar em 

clínicas, hospitais, escolas e empresas. Como este trabalho visa mostrar o impacto que ele tem 

na escola, falaremos mais sobre esse local de atuação. Dentro da escola seu objetivo é facilitar 

o processo de ensino e aprendizagem, observando não somente os alunos, mas também os 

professores. Fernández (2002) afirma que ainda que a escola passe a se preocupar mais com 

as dificuldades que os alunos apresentem no processo de aprendizagem jamais conseguiriam 

chegar a sua totalidade, pois existem alunos que tem um comportamento diferente e precisam 

de mais atendimento especializado, que sejam feito em clínicas, por isso é necessário que 

existam diversas áreas de atuação da psicopedagogia, onde uma seja mais preventiva e auxilie 

para evitar problemas de aprendizagem e outras que sejam mais remediativas, para aqueles 

problemas maiores e que não possam ser esclarecidos dentro do ambiente escolar. 

Martins (2018) finaliza dizendo que o psicopedagogo tem uma área de trabalho bastante 

ampla, pois ele faz parte de uma equipe multidisciplinar, sempre com o objetivo de auxiliar no 

crescimento das pessoas e para isso ele lança mão de vários recursos, podendo utilizar jogos, 

atividades que usem expressão artística, linguagem oral e escrita, dramatização e muitos outros 

recursos que possibilitem desenvolver a capacidade das pessoas de aprender com autonomia e prazer. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após o término deste trabalho, conseguimos ver o quanto à psicopedagogia é importante 

para a escola e a ajuda que ela proporciona para o desenvolvimento dos alunos. Essa área 

passou a ser usada devido à necessidade no processo de ensino e aprendizagem das pessoas. 

 Vimos como é fundamental que a criança seja estimulada, tanto na escola, como 

dentro de casa, e que é necessário que haja uma parceria entre todas as partes envolvidas 

nesse processo, como a escola, os professores, a família e a comunidade em geral, tudo isso 

com o intuito de melhorar o desempenho dos alunos. 

 A psicopedagogia possui diversas especificidades e traz várias contribuições para a 

área educacional, além de poder ser usada em outras áreas, entretanto nosso foco é a escola, 

com isso pudemos perceber como ela contribui para o processo de ensino e aprendizagem, 
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dando o devido valor para a realidade local e também para as vivências dos alunos, tratando 

eles sempre de maneira individual, pois são únicos e cada um possui suas particularidades. 

 Quando se tem o uso da psicopedagogia é possível que haja uma contribuição 

pedagógica mais rica, pois, o psicopedagogo cuida da causa do processo de aprendizagem, 

das dificuldades de aprendizagens, busca as melhores ferramentas e soluções para os 

problemas que surgirem, além de olhar não somente os alunos, mas também os professores. 

 Enfim, a psicopedagogia tem um trabalho extremamente importante, tudo voltado para 

a aprendizagem, pois vivemos em uma sociedade bastante exigente, e esta área pode 

contribuir de diversas maneiras como vimos ao longo deste artigo, usando ferramentas como 

um programa de atividades, análises, acompanhamentos, algumas brincadeiras, tudo com o 

único objetivo de deixar o aluno satisfeito, além de melhorar o seu desenvolvimento. 
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A ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA NO ENSINO 

PROFISSIONALIZANTE A DISTÂNCIA 

 

 

VAGNER CORREA NETTO16 

EDUARDO SOARE DA HORA17 

 

RESUMO 

O presente artigo relata um breve histórico sobre a Educação à Distância - EAD, modalidade de ensino 

cada vez mais presente na educação brasileira, em especial aos cursos oferecidos pelo Centro Paula Souza, 

na modalidade MOOC, que alcança grande número de pessoas, de diferentes classes sociais e econômicas 

interessadas em avançar nos estudos. Aqui mostradas e analisadas as formas como as modernas tecnologias 

de informação e comunicação têm contribuído nos processos educacionais, nos cursos à distância, e o 

quanto os educadores fazem uso desta inovação pedagógica que, além de trazer novas formas de ensino, e 

envolver tecnologias, promove a interação de métodos e teorias de aprendizagem, sendo o material didático 

algo de importância fundamental na atividade de ensino a distância. Aqui será mostrada a importância da 

elaboração, pelo professor, de material didático específico para EAD, e que hoje passa ser visto como um 

aliado no processo de aprendizagem e não mais como um inimigo que substituirá a figura do profissional 

do ensino.  O uso de diferentes recursos áudio visuais, e aplicativos como o WhatsApp e tantos outros, 

favorece uma aprendizagem mais próxima da linguagem comum entre os jovens e público em geral , 

levando –se em conta a facilidade de acesso a sem a restrição de horários fixos, o pouco ou nulo 

investimento necessários por parte do aluno, a popularidade e infinito alcance do número de pessoas, tudo 

isso favorece a aplicação de ferramentas voltas a Educação a Distância.. Toda esta ampla variedade de 

conhecimentos em benefício da educação e de amplo alcance é o que será evidenciado nesse artigo 

 

Palavras-chave: Multidisciplinaridade. Educação à distância. Tecnologia interatividade 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os cursos de formação (ou educação) à distância, existem desde o século XVIII, quando foi 

oferecido um curso de taquigrafia (lições por carta), na cidade de Boston, nos Estados Unidos da 
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América (NUNES, 2009). 

No Brasil, os registros datam de pouco antes de 1900, quando era oferecido curso 

profissionalizante de datilografia por correspondência. Desde então, a formação a distância nunca deixou 

de ser oferecida em nosso país, propiciando – assim como em outros lugares do mundo – acesso à 

educação e oportunidades de aprimoramento pessoal e profissional (ALVES, 2009). 

A educação a distância foi se modificando em razão da evolução da tecnologia, embora ainda 

sejam utilizados até os dias de hoje, cursos por correspondência. 

Os avanços na oferta dos cursos de formação à distância, assim como a evolução da tecnologia, 

permitem que sejam oferecidos – via Internet – cursos que podem atingir um grande número de 

pessoas, bastando, para isso, o acesso à rede mundial de computadores. Essa é a situação perfeita para 

o nascimento de um Massive Open Online Course (MOOC). A utilização de cursos na forma de 

MOOCs é recente na área de educação a distância, e uma complementação dos fundamentos da 

educação contemporânea sugeridos pelos REA - recursos educacionais abertos. Os cursos, por serem 

abertos, geralmente não exigem pré-requisitos e são oferecidos a um grande número de participantes 

(FORMIGA, 2009) 

Por definição, o MOOC é um curso aberto, que pode ser oferecido a um grande número de 

pessoas, sendo ofertado por meio de ambientes virtuais, que podem ser especialmente dedicados à 

aprendizagem – Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA ou LMS -Learning Management System) - 

ou ainda por meio de redes sociais (KAPLAN; HAENLEIN, 2016). 

Os sistemas de educação abertos funcionam muito bem na formação a distância, pois é possível 

fornecer o acesso à educação para as pessoas em suas residências, ambientes de trabalho ou em qualquer 

outro lugar e tempo, assim como pode permitir aos estudantes, que mantenham sua rotina (emprego e 

estudos) enquanto estudam para uma melhor qualificação (SANTOS, 2009).  

Isso assume especial importância no mundo atual que, mergulhado em graves crises 

econômicas, gera incerteza na economia e no mercado de trabalho. O cidadão precisa estar em 

constante atualização profissional para acompanhar as mudanças e, se necessário, conseguir uma 

requalificação no mercado de trabalho. 

MOOC é um desenvolvimento recente na área de educação a distância e uma 

progressão dos ideais de educação aberta sugerido pelos REA - recursos educacionais abertos.  

Duas características básicas merecem ser destacadas nos MOOCs: 

• acesso aberto - para participar de um MOOC não precisa ser um aluno efetivamente matriculado 

em uma escola clássica, e não é necessário pagar nenhuma taxa. Embora possa haver custos de 

manutenção, em princípio são totalmente gratuitos e abertos para qualquer tipo de público; 

• escalabilidade - muitos cursos tradicionais para serem iniciados dependem de um certo número de 
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participantes e alguns professores. No entanto, a proposta do MOOC em ser massivo sugere que o curso 

é projetado para suportar um número indefinido de participantes (SANTOS 2009). 

 

 

2 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO RECENTE 

 

Os criadores do conectivismo (considerada uma nova teoria de aprendizagem), George 

Siemens e Stephen Downes, em 2008, para ampliar a discussão sobre a polêmica teoria, 

ofereceram um curso sobre “ConnectivismandConnectiveKnowledge” (Conectivismo e 

Conhecimento Conectivo) para 25 alunos pagantes da Universidade de Manitoba (Canadá) e 

para outros 2300 estudantes que puderam participar do curso gratuitamente pela internet ao 

longo de 12 semanas. Essa iniciativa foi chamada de MOOC – Massive Open Online Course - 

por Dave Cormier, Gerente de Comunicação na Web e Inovações na Universidade de Prince 

Edward Island, e pesquisador Senior do Instituto Nacional de Tecnologia na Educação Liberal 

(KAPLAN; HAENLEIN 2016). 

O ano de 2012 ficou conhecido como o "Ano dos MOOCs", pois diversas iniciativas 

surgiram alavancadas por investimentos e associadas com universidades bem conceituadas. 

Como exemplos, podemos citar Coursera - Universidade de Stanford - https://pt.coursera.org/  

e Udacity  - https://br.udacity.com/ (SMITH, 2012).  

Preocupado com a comercialização da educação online, o Massachusetts Instituteof 

Technology (MIT) lançou uma plataforma grátis e livre, sem fins lucrativos chamada MITx. 

A Universidade de Harvard apoiou a iniciativa e se juntou ao projeto, que passou a se 

chamar EdX - https://www.edx.org/school/mitx .  Pouco tempo depois a Universidade da 

Califórnia também adotou a plataforma. Atualmente a iniciativa conta com o apoio também 

das universidades do Texas, Wesley College e Universidade de Georgetown. 

Destaca-se que apesar dos MOOCs apresentarem alta taxa de matrículas também 

apresentam alto índice de abandono, dados apontam que somente 2% concluem o curso 

(KAPLAN; HAENLEIN 2016) 

 

2.1 Brasil 

 

No Brasil, a primeira iniciativa MOOC foi lançada pela Universidade Estadual Paulista 

https://pt.coursera.org/
https://br.udacity.com/
https://www.edx.org/school/mitx
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“Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) em 14 de junho de 2012 com o nome Unesp Aberta - 

https://unespaberta.ead.unesp.br/. A plataforma disponibiliza gratuitamente os conteúdos e materiais 

didáticos dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão da Universidade, elaborados em 

formato digital em parceria com o Núcleo de Educação a Distância da Universidade (NEaD) para 

qualquer pessoa com acesso a Internet no Brasil e no mundo. 

Estes materiais são organizados em cursos completos e livres, sem certificação ou 

assessoria pedagógica e estão divididos em áreas do conhecimento. Os cursos disponíveis 

possuem conteúdos como videoaulas, textos, atividades, animações, apostilas e softwares 

educacionais de disciplinas das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas. A Unesp Aberta 

reúne, também e-books e o acervo da biblioteca digital – que agrupa materiais pertencentes 

aos centros de documentação da Universidade e do sistema de bibliotecas. Mais de 37.400 

pessoas já se inscreveram para realizar um destes cursos e a plataforma já foi visualizada mais 

de 1 milhão e 600 mil vezes. 

Em 2013, o portal brasileiro Veduca(http://www.veduca.com.br), em parceria com 

professores da Universidade de São Paulo (USP), lançou os primeiros MOOCs com 

certificação na América Latina. Hoje o portal conta com mais de 500.000 usuários, 

disponibilizando mais de 5700 aulas, em parceria com mais de 20 instituições de ensino, entre 

elas, Harvard, Satnford, Yale, Berkeley, ONUDI, Umnesp e UNB. 

Os tempos mudaram e as formas de aprender e ensinar também. O  MOOC – Massive 

Open OnLineCourse - Estão entreas maiores tendências mundiais da educação, visto que, os 

cursos abertos se revelam uma boa opção para que os interessados possam atualizar seus 

estudos.  Por se tratar de uma oferta em Educação a Distância (EaD) atinge-se um número 

bem maior de pessoas, ultrapassando barreiras físicas e temporais. 

 

2.1.1 Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS): exemplo de aplicação 

É uma Autarquia do Governo do Estado de São Paulo, no Brasil. A Instituição, 

formada em 1969, tem em nome em homenagem a Antonio Francisco de Paula Souza 

(falecido em 1917), um educador que defendia o papel da escola, não apenas como local de 

formação acadêmica, mas também como meio de formação de profissionais.   

Iniciando suas atividades, com três cursos superiores na área de Construção Civil e 

dois na área de Mecânica, o CEETEPS oferece atualmente 135 cursos técnicos, e 71 cursos de 

graduação tecnológica, atendendo mais de 280 mil alunos: são 218 escolas de ensino técnico e 

https://unespaberta.ead.unesp.br/
http://www.veduca.com.br/
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64 faculdades de tecnologia no Estado de São Paulo18.  

• Qualificação profissional 

O CEETEPS tem como missão19 “promover a educação profissional pública dentro de 

referenciais de excelência, visando ao atendimento das demandas sociais e do mundo do trabalho”.  

Um dos canais por meio do qual essa definição pode ser atendida, é com o uso do MOOC na formação 

à distância. 

O Brasil está passando por uma situação social muito delicada, com grave crise na economia, 

na credibilidade no Governo, e desemprego em alta. Esse é o momento do cidadão se qualificar para 

enfrentar a instabilidade no mercado de trabalho, e também de surgimento e identificação de novas 

frentes de trabalho, que necessitam de pessoal qualificado. 

De forma a contemplar esta demanda o CEETEPS disponibiliza em 

http://www.cps.sp.gov.br/cursos/cursos-livres-ead/default.asp, 05 MOOCs: 

• Autocad 

• Canvas 

• Gestão de Pessoas 

• Gestão de tempo 

• Mercado de trabalho 

Com duração média de 30 horas, qualquer pessoa interessada pode se inscrever.  Os cursos são 

dinâmicos, com várias leituras, reflexões, vídeos, jogos, avaliações e exercícios autocorrigíeis, com 

certificação ou sem emissão de certificados. Esta modalidade já emitiu cerca de 40.00020 certificados. 

O aluno interage com o assunto em estudo sendo estimulado a construir o conhecimento ao 

invés de recebê-lo de forma passiva, ocorrendo a aprendizagem ativa (BARBOSA; MOURA, 2013). 

 

 

3 ASSOCIAÇÃO DO WHATSAPP COMO UM ALIADO NA EDUCAÇÃO E NÃO 

INIMIGO PRINCIPALMENTE NA METODOLOGIA MOOCS 

 

Um dos elementos são os ambientes virtuais AV. É um espaço multimídia na internet, com 

ferramentas e estratégias que visam propiciar um processo de aprendizagem, com interação entre os 

participantes e trabalho coletivo, se assemelhando cada vez mais a comunidades, com a intercâmbio 

entre conteúdos, ferramentas e pessoas (FILATRO, 2008). 

                                                           
18 Revista Centro Paula Souza. número 57 • Mar/Abr 2017 
19http://www.cps.sp.gov.br/quem-somos/perfil-historico/. Acesso em 22 maio.2017. 
20Revista Centro Paula Souza. número 57 • Mar/Abr 2017 

http://www.cps.sp.gov.br/cursos/cursos-livres-ead/default.asp
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Recentemente percebeu-se que além dos recursos do AVA, alunos e professores passaram a 

incorporar outra ferramenta – externa ao AVA – para interação e desenvolvimento das atividades: o aplicativo 

WhatsApp Messenger. Ele permite trocar mensagens, imagens vídeos e áudios, e está disponível para 

smartphones e computadores. Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem criar grupos, 

enviar mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e áudio. 

É uma nova tecnologia que está sendo utilizada e integrada no sistema educacional e, como 

quase todos os aspectos da EaD são ditados e definidos pela tecnologia, precisamos compreendê-la, 

para compreender a mudança na própria EaD (DRON, 2013). 

Verifica-se na utilização deste aplicativo que o processo de comunicação é contínuo, tornando possível 

alcançar objetivos muito interessantes acerca da aproximação entre aluno e professor.  

Sobre esta relação interativa SATHLER (2008, p.63-64) afirma que: 

 

Ser escola pressupõe a capacidade de gerar novos conhecimentos permanentemente, fazer 

sentido para a comunidade com a qual se relaciona e inspirar segurança de que a 

informação difundida pela instituição é confiável e de boa qualidade para a formação das 

pessoas. Isso implica em ir além do autodidata, exatamente pela relação que se estabelece 

entre professor-aluno e aluno-aluno.  

 

A experiência tem se mostrado exitosa e é necessário entender o contexto em que se 

desenvolve para que seja avaliada a sua absorção no processo de ensino aprendizagem (HONORATO; 

REIS, 2014; ARAÚJO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2015; NERI, 2015). 

Vem-se observando que a utilização do WhatsApp já está instalada no dia a dia dos alunos, 

extrapolando os fins para os quais foi inicialmente desenvolvido. Por essa razão não é mais possível 

ignorar a utilização deste aplicativo como uma ferramenta didático-pedagógica. 

 Quanto à inserção do aplicativo WhatsApp em ambientes educacionais, ainda temos obstáculos 

de ordem tecnológica, econômica e sociais a serem enfrentados. Mas por outro lado, temos toda uma 

nova geração que busca constantemente soluções inovadoras e desafiadoras para o dia a dia, e que, 

carregam junto, aquela parcela da população que ainda se mostra resistente às inovações tecnológicas. 

 Ao mesmo tempo, percebe-se que, há um consenso entre os educadores que os métodos 

tradicionais de estudo não combinam mais com o perfil dinâmico e acelerado dos jovens que têm acesso, 

cada vez mais irrestrito a informações e tecnologias. 

 A educação, na sua concepção nativa, deve encantar, seduzir, conquistar os estudantes a todo 

instante, apontando novas possibilidades e práticas inovadoras, instigando a curiosidade, imaginação e 

criatividade dos envolvidos. As novas tecnologias podem auxiliar no alcance desta condição. 

 Cabe ressaltar que os desafios são muitos, mas as possibilidades de utilização desta 
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ferramenta junto à educação são muito maiores. Um modelo educacional, que agregue e incorpore está 

convergência digital, objetivando a melhoria da aprendizagem, se mostra cada vez mais indispensável.  

 Diante do exposto, o Programa Telecurso TEC não pode ignorar esta ferramenta; mas, sim 

procurar agregá-la como mais um instrumento de apoio no processo de ensino-aprendizagem. 

Como exemplo, podemos desenvolver como docentes que já utilizam o WhatsApp com os alunos, 

como fórum da atividade com os alunos: 

Criando-se um grupo com sua turma, desenvolvendo alguma atividade pedagógica e 

propiciando uma experiência neste fórum de discussão. O fórum pode permite relatar experiências 

que seus colegas estejam desenvolvendo com a utilização desta ferramenta e/ou comentando leituras 

sobre a utilização deste recurso na educação.  

Este trabalho realizados com auxilio dos MOOCs e com a utilização do WhatsApp, estão 

propiciando trabalhar com temas, desde Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico (PAP) por 

exemplo, que tem se como resultado de uma  pesquisa elabora e aplicada junto aos discentes e 

docentes do Telecurso TEC – Modalidade Semipresencial. Atraves desta pesquisa foi possivel 

constatar através de  resultados obtidos junto com os alunos, que 95% dos discentes acessam esta 

ferramenta diariamente, trocando qualquer tipo de informação, favorecendo o processo de 

comunicação, tão importante para aprendizagem. 

Outro dado interessante é que, de acordo com 94% das respostas obtidas a relação entre alunos e 

docente melhorou, como demonstram alguns relatos: “criando vínculos entre os alunos além da escola”, 

“auxiliando na identificação com outros alunos e o professor”, “mantendo a turma conectada a semana 

inteira”, ou seja, promovendo a socialização da turma. 

Um fator de relevante importância observado na pesquisa foi que esta maior interação entre 

alunos e professores motivou discentes que estavam pensando em largar os estudos, a repensar essa 

decisão, visto o apoio e incentivo recebidos de outros colegas e/ou professor. Por esta razão, o uso 

desta ferramenta como apoio pedagógico abre a possibilidade de uma análise que a integre no estudo 

do aumento da taxa de permanência no curso. 

 

 

4 APLICAÇÕES 

 

Pensando em aplicações que refletem o mundo globalizado e complexo que vivemos 

podemos aplicar na metodologia MOOCs o VUCA que traz um grande impacto na educação. 

O VUCA é uma sigla utilizada para descrever a volatilidade (volatility), a incerteza 

(uncertainty), a complexidade (complexity) e a ambiguidade (ambiguity) nos ambientes e 
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situações. VUCA em inglês, VICA em português. 

Oriunda do vocabulário militar americano, o uso comum do termo VUCA começou no 

final dos anos 1990 e foi, posteriormente, utilizado nas ideias de liderança estratégica que se 

aplicam em uma ampla gama de organizações, incluindo todo tipo de instituição. 

O conceito VUCA expressa a complexidade de nossa sociedade contemporânea, 

devido à interdependência e a globalização, situações que antes tinham pouco impacto, mas 

que agora refletem em toda sociedade.  

Estas características do novo ambiente de negócios, reunidas na palavra VUCA, 

constituem-se no atual cenário da economia do conhecimento, fazendo com que tenhamos de 

lidar cada vez mais com redes de colaboração móveis e comunidades de aprendizado, ou seja, 

qualquer lugar que tenha uma conexão pode ser considerado escritório ou local de 

aprendizado, cujos horários de trabalho são flexíveis e aprender continuamente de forma 

reflexiva está se tornando a maior de todas as vantagens competitivas.  

Esta realidade da economia está exigindo de todos nós a capacidade de adaptar-se, de 

evoluir e de renovar-se continuamente sem jamais perder o foco nos resultados. Não podemos 

ficar olhando estas mudanças acontecerem e ignorar tudo que está acontecendo, 

principalmente quando temos como foco uma educação voltada para o mercado de trabalho.  

Analisamos abaixo cada letra do “mundo VUCA”. 

– Volatilidade: caracterizada pelo ritmo acelerado com que ocorrem mudanças impactantes 

na vida das sociedades desenvolvidas e, concomitantemente, nas suas instituições. Assim, no 

atual contexto da era da informação e do conhecimento, os dados e as evidências existentes no 

momento presente podem não ser suficientes para a tomada de decisão a longo prazo. É 

preciso contextualizar bem a situação e alinhar a visão com os parceiros de negócio (ou 

trabalho) para ser mais eficaz e efetivo 

– Incerteza: é uma característica do contexto marcada pela necessidade de assumir que o 

conhecimento sobre uma dada situação é muitas vezes incompleto, potencializando o 

aparecimento de           opiniões divergentes sobre a melhor estratégia a adotar. Essa falta de 

previsibilidade sobre o que acontecerá no futuro, exige uma cuidadosa análise do risco das 

ações a serem tomadas.  

– Complexidade:  retrata interações não lineares, resultados não previsíveis e 

interdependências não manifestas. No contexto do mundo VUCA, não temos uma relação 

concreta de causa e efeito das nossas atitudes. Sendo assim, é preciso estar aberto ao fracasso 
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e ser ágil para reverter situações adversas. Para tanto, formar parcerias de valor é 

imprescindível para aumentar as chances de sucesso.  

– Ambiguidade: descreve um tipo específico de incerteza que resulta de diferenças na 

interpretação quando as evidências existentes são insuficientes para esclarecer o significado de 

um determinado fenômeno. Na prática, no âmbito da gestão das instituições, a consequência 

deste fato é a elevada probabilidade da interpretação de eventos de formas diferentes, 

aumentando significativamente a probabilidade de erros na interpretação dos mesmos.  

Para reduzir os impactos dessa ambiguidade, torna-se necessário criar condições 

favoráveis para que os resultados que esperamos aconteçam. (BARROS, 2016) 

Para sobreviver e acompanhar o mundo VUCA é preciso ser corajoso para correr riscos, 

equilibrado para lidar com incertezas, ágil para mudar de direção e determinado para seguir adiante.  

Uma análise mais profunda dos elementos VUCA pode ser um direcionador para a 

sobrevivência e sustentabilidade das instituições em um mundo cada vez mais complicado. 

(BONNIE & SATTAR, 2016). 

Hutchins (2011), especialista americano em gestão da qualidade e gestão de risco, 

argumenta que estamos saindo de um mundo linear de saber a solução dos problemas e tomar 

uma decisão clara para um mundo dinâmico de entender o sentido, de tomada de decisão 

baseada no risco na terra do VUCA. O autor estabelece uma relação entre a visão passada e uma 

nova visão das situações correntes nas organizações, incluindo aqui as instituições de ensino, 

resumidas no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Relação entre a visão do passado e a nova visão das situações 
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Fonte: disponível em:http://www.siqueiracampos.com/pdf/news/news_16.pdf 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível verificar que a tecnologia vem para participação ativa do aluno no processo 

de aprendizagem; mediação da aprendizagem feita por professores e tutores; construção 

coletiva do conhecimento, que emerge da troca entre pares, das atividades práticas dos alunos, 

de suas reflexões, de seus debates e questionamentos; interatividade entre os diversos atores 

que atuam no processo seja na utilização dos cursos oferecidos pelos programas MOOCs, ou 

pela utilização da telefonia celular com o WhatsApp, ou com a metodologia VUCA que 

expressa a complexidade de nossa sociedade contemporânea e nos impulsionam a ir a frente a 

procura de novos instrumentos para aquisição de conhecimentos e aprendizagem ,seja no 

sistema semipresencial ou a totalmente a distância. 

Faz-se necessária a reflexão de que o professor de hoje cada vez mais atinge o 

posicionamento de educador, apesar do significado próximo das duas palavras, como 

educador assume um papel multidisciplinar com o foco e abrangência na formação 

pedagógica do aluno, mas também no perfil profissional e capacidade de adequação a 

situações adversas. Neste contexto a tecnologia, que já não é uma questão de utilizar ou não e 

sim de se adaptar, vem como forte aliada no processo educacional. 
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INCLUSÃO, DIREITO E A SURDEZ 

  
 

VANESSA RIBEIRO DUELLA21 
 

 

RESUMO 
 

O presente estudo destaca como objeto de análise o direito da inclusão dos surdos nas escolas 

regulares baseando-se nas atuais políticas públicas e na questão do fracasso desse tipo de ensino. 

Através de um breve histórico será possível explorar a situação dessas pessoas em diferentes épocas, 

mostrando o quão difícil foi para elas serem inseridas na sociedade como cidadãos. Em seguida, serão 

apresentadas as diferentes leis que possibilitarão o reconhecimento do direito desses alunos e para 

finalizar haverá citações das dificuldades encontradas para incluí-los em escolas públicas. Portanto, o 

trabalho representará um relato sobre a trajetória da inclusão dos indivíduos surdos ao meio social, 

ressaltando, principalmente a inserção destes ao ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: Direito. Inclusão. Surdez. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As políticas de inclusão apresentam como objetivo a criação de uma sociedade capaz 

de aceitar todos os tipos de cidadãos, independentemente das diferenças e das necessidades de 

cada um, por este motivo, estabelecem soluções para que assim possamos acolher todas as 

diversas identidades nos ambientes sociais. 

Através da audição mantemos contato com o mundo sonoro e a partir da linguagem 

oral nos comunicamos, desta maneira ouvir faz parte do processo de aprendizagem, de 

conceitos básicos como a leitura e a escrita, além de influir em relações pessoais, que 

permitem o desenvolvimento emocional e social. A surdez pode ser percebida pela ausência 

da fala, pois por não terem acesso a uma linguagem oral os surdos encontram dificuldades 

para comunicarem-se e conviverem com os falantes dentro da sociedade em que vivem.   

Conforme esta abordagem, o tema a ser relatado é a inclusão dos surdos nas escolas 

regulares de ensino, as leis que os auxiliam nessa inserção ao meio social e também a 
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dificuldade encontrada para que a aprendizagem destes estudantes ocorra efetivamente. 

Através de um breve histórico será possível perceber o quanto os surdos sofreram para 

poderem ter uma linguagem própria, que os possibilitasse a comunicação com o mundo, em seguida 

serão explicitadas as leis de políticas públicas que contribuíram para que eles fossem aceitos pela 

sociedade como pessoas normais, tendo assim direito de frequentar as escolas regulares de ensino 

com o auxílio de intérpretes, finalizando assim com a apresentação dos desafios de cumprir as metas 

impostas pelo governo e as problemáticas que ocorrem dentro do espaço escolar. 

Assim, com esse trabalho pretendeu-se, por meio de pesquisas bibliográficas, mostrar que as 

políticas públicas existentes no Brasil são inconsistentes e não atendem às necessidades que os 

alunos surdos necessitam, não havendo, portanto, a real inclusão destes no ambiente escolar. 

 

 

2 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 

 

O contexto sobre a inclusão das pessoas surdas foi mudando com o passar dos tempos, eles 

já foram considerados excluídos, condenados a morte e até suas famílias foram julgadas como 

desgraçadas pelos Deuses, somente pelo fato de algum de seus membros ser desprovido da audição. 

(Silva, 2003, p. 17). 

A primeira concepção sobre surdez surgiu por Aristóteles que declarava ser a audição o 

sentido que mais contribuía para o conhecimento, já que o discurso só é compreensível através da 

fala, que era supostamente um símbolo racional. No século VI, os ouvintes dificilmente 

aproximavam-se das pessoas surdas, entretanto em alguns estudos cita-se San Juan Beverley, um 

homem que tentou ensinar o ato da fala a um jovem surdo. Em seguida, durante o Renascimento, 

surgiram as primeiras manifestações das línguas de sinais e os surdos passaram a ser notados 

como “diferentes”, assim como ocorriam com os anões e os dementes (Honora, 2013, p.19). 

Por volta do final do século XV um monge espanhol chamado Pedro Ponce de Léon, 

que pode ser considerado o primeiro “professor” dos surdos, transmitiu a três filhos de um 

nobre a escrita e a fala em grego, latim, italiano e também inventou o primeiro alfabeto 

manual. A partir dessas concepções do monge Léon, começou a aparecer os primeiros estudos 

nessa área e consequentemente pessoas interessadas na nova ciência de orientar os surdos a se 

comunicarem, porém nesta mesma época ocorreram divergências de qual seria o método mais 

adequado de ensino. (Honora, 2013, p.20). 
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2.1 A supremacia da linguagem oral 

 

Na história da educação dos surdos o discurso oral sempre obteve superioridade 

perante a linguagem visuo-gestual. Durante muito tempo os defensores do Oralismo 

sustentaram a ideia de que a fala era um dos principais mecanismos do pensamento, por isso 

os surdos deviam desenvolver a oralidade para assim poderem integrar-se a uma sociedade de 

ouvintes. Devido a alguns estudos, os surdos eram considerados menos capazes do que os 

falantes, porque médicos e especialistas afirmavam que as pessoas sem audição possuíam um 

nível de inteligência inferior aos ouvintes e também tinham alterações no cérebro que os 

conduzia a um retardo mental (Skliar, 2012, p. 17) 

Nesta mesma época surgiram várias pesquisas e tratamentos para que os surdos 

desenvolvessem a fala e a audição, porém os resultados eram insatisfatórios, pois eles tinham 

dificuldade em entender a linguagem oral, apresentando assim, nervosismo e comportamentos 

agressivos que eram considerados pelos especialistas derivados da surdez. 

Assim, segundo Silva apud Myklebust (2003, p.90):  

 
O problema de relação entre surdez e inteligência envolve algumas questões em 

torno da natureza do desenvolvimento mental e da capacidade intelectual. Refere-se 

que é possível que as experiências não-verbais tenham um papel fundamental no 

desenvolvimento mental da criança surda. Assim, para o autor, a grande questão está 

na conexão entre linguagem e inteligência; e conclui que, se a linguagem tem um 

papel importante nos processos psicológicos e da aprendizagem, parece obvio que a 

linha de evolução mental e das funções intelectuais da criança surda não pode 

marchar paralela a da criança ouvinte.  

 

Com a evolução da biomedicina, os profissionais da saúde tentaram curar a surdez como 

se ela fosse uma doença reversível, podendo, desta forma, livrar os indivíduos de uma moléstia 

que os impedia de se comunicarem com o mundo. Nesta mesma época, na Europa, os puritanos 

passaram a considerar a linguagem de sinais como obscena e juntamente com as instituições 

escolares começaram a proibir a língua de sinais e o convívio com os professores e adultos surdos.  

Desta maneira, surgiu uma batalha a respeito do método que deveria ser usado para 

ensinar os surdos, alguns estudiosos optavam pelo Método Oral Puro, já outros pelo Método 

Combinado que consistiam em ensinar as duas línguas, a oral e a de sinais. (Skliar, 2012, p.38). 

 

2.2 O congresso de Milão 
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Em 1880, o Congresso de Milão reuniu profissionais dedicados à educação dos surdos, 

e a pauta em questão era qual o tipo de linguagem que deveria ser usada para ensinar os 

discentes desprovidos de audição. (Skliar, 2012, p.36) 

Durante a votação apenas algumas pessoas foram contra a introdução do oralismo, 

decidindo-se assim, que a linguagem visuo-gestual e os profissionais que a utilizava deveriam 

ser erradicados do meio escolar, pois conforme as concepções da época a expressão oral era 

reconhecida como racional e a língua de sinais como uma erva daninha que provocava a 

fantasia e a imaginação. Desta maneira, segundo Skliar (2012, p.16): 

 
O Congresso de Milão, de 1880 – no qual os diretores das escolas para surdos mais 

renomadas da Europa propuseram acabar com o gestualismo e dar espaço à palavra 

pura e viva, à palavra falada - não foi a primeira oportunidade em que se decidiram 

políticas e práticas similares. Essa decisão já era aceita em grande parte do mundo 

inteiro. Apesar de algumas oposições, individuais e isoladas, o referido congresso 

constituiu não o começo do ouvintismo e do oralismo, mas sua legitimação oficial. 

 

Para os alunos surdos que frequentavam a escola regular da época, foi imposto que eles 

sentassem sobre as mãos, sendo retiradas as janelas das salas para impedir a comunicação entre eles. 

Já os profissionais surdos e seus auxiliares foram demitidos de todas as instituições de ensino. 

As comunidades surdas perderam suas identidades e de acordo com Skliar (2012, 

p.38) “retirou-se a língua de sinais de circulação, eliminaram também o papel do surdo adulto, 

produtor e reprodutor de aspectos culturais (...)”, introduzindo no cotidiano dessas pessoas o 

ensinamento da língua oral e o teste de diversas técnicas que poderiam curar a surdez. Desta 

forma, os surdos tornaram-se cobaias perante o domínio de médicos, cientistas, psicólogos e 

pedagogos que apoiavam o oralismo e estavam dispostos a acabar com os “problemas 

auditivos” dessas pessoas. 

 

2.3 A introdução da linguagem visual-gestual no Brasil 

 

Prevendo o que aconteceria na França com a educação, o professor, Ernest Huet que 

era surdo congênito, decidiu mudar-se para o Brasil com a intenção de edificar um local no 

qual abrigaria e ensinaria as pessoas com deficiência auditiva. 

Chegando ao país, ele conseguiu autorização do Reitor Imperial do Colégio Pedro II 

para colocar em funcionamento o Instituto Imperial dos Surdos-Mudos. Entretanto, a ideia de 
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educação inclusiva continha uma proposta oralista implícita, por isso em 1911, o Método Oral 

Puro foi incluído em todas as disciplinas, o instituto desativado e os estudantes matriculados 

em escolas regulares, ocorrendo assim um prejuízo de quase cem anos de atraso na educação 

dos surdos brasileiros. 

 

2.4 Educação bilíngue e inclusiva 

 

 Somente por volta de 1960, a partir das concepções do professor William Stokoe sobre 

a linguagem gestual, tornou-se possível aos surdos serem percebidos como uma minoria 

bilíngue, isto é, eles deveriam aprender primeiramente a língua de sinais e depois a linguagem 

oral exigida no país em que viviam. 

De acordo com essa proposta, Skliar (1997, p.144) sustenta que “o objetivo do modelo 

bilíngue é criar uma identidade bicultural, pois permite à criança surda desenvolver suas 

potencialidades dentro da cultura surda e aproximar-se, através dela, à cultura ouvinte.”, 

todavia, mesmo com a existência destes estudos, até 1980 os testes ainda eram considerados os 

melhores instrumentos de avaliação da surdez, do nível intelectual e da personalidade dos 

surdos. Esse tipo de classificação levava os profissionais a um resultado generalizado que com o 

passar do tempo percebeu-se totalmente obsoleto, dando lugar a uma proposta educacional 

bilíngue que através do uso da língua de sinais era possível perceber um efeito diferenciado dos 

anteriores. Assim, o ensino de libras ganhou forças para ser introduzido novamente nas 

comunidades surdas e nesse novo contexto as crianças passaram a ser instruídas primeiramente 

com a língua manual, criando uma base linguística para a aquisição da linguagem oral. 

Estudiosos da área perceberam que quando a linguagem visual-gestual era instruída 

durante a infância possibilitava uma melhor assimilação dos conteúdos ensinados nos dois 

tipos de linguagens, assim Gesueli (2003, 158) explica que: 

 

O uso da Língua de Sinais é de fundamental importância, pois é por meio dela que 

as crianças buscam ler e interpretar o português escrito. Temos, então nesse processo 

da construção da escrita, a Língua de Sinais fundando a aprendizagem do português, 

ou seja, significando o mundo e a palavra. O recurso a oralidade ocorre de forma 

complementar nesse processo, pela leitura labial ou pela articulação da palavra 

falada pela própria criança, mesmo porque a professora utiliza ocasionalmente a 

fala. 

 

Neste contexto de educação bilíngue, foi-se aceitando o surdo na sociedade ouvinte e 
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também amadurecendo a ideia de uma educação inclusiva na escola regular. No Brasil, 

existiam algumas escolas privatizadas, composta por médicos e professores, que se dedicavam 

a educação dos surdos, porém foi a partir da Constituição Federal de 1988 que surgiu um 

discurso sobre a universalização do acesso dessas pessoas no ambiente escolar. 

Em 1996, seguindo a idealização de uma educação inclusiva a Lei de Diretrizes e 

Bases foi criada com a intenção de priorizar a expansão de matrículas para os cidadãos com 

todo o tipo de deficiência nas instituições públicas.  

Nos dias atuais o discurso sobre educação inclusiva tem se tornado cada vez mais 

vigente, porém os alunos incluídos não estão recebendo um ensino adequado, pois falta 

capacitação dos professores, livros, material didático e interação dentro da sala de aula. 

 

 

3 O DIREITO DOS SURDOS 

  

Atualmente, a educação inclusiva tem gerado grandes discussões, pois de acordo com 

o Ministério da Educação as políticas públicas devem apoiar-se numa legislação em que a 

proposta pedagógica seja ensinar a todos os alunos valorizando as diferenças de cada um, 

assim segundo especialistas os currículos escolares devem se adaptar para atender alunos com 

deficiências diversas. 

No Brasil, a partir de 1988, explicitou-se o direito da educação para todos na escola 

regular, incluindo o atendimento especializado aos portadores de deficiência, desta forma 

segundo a Constituição Federal (art. 208 § III): “O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;” 

Desta maneira, conforme citado em lei surgiu um compromisso de universalização do 

ensino gratuito, visando que todos deveriam ser matriculados na educação infantil e 

permanecer no ambiente escolar até a conclusão do ensino médio, incluindo os alunos com 

necessidades educacionais especiais, logo, para que essa meta fosse alcançada, o Estado 

responsabilizou-se, através do recenseamento, em identificar os alunos deficientes que 

estavam fora do ambiente escolar, estimulando a matrícula, a permanência e assegurando o 

atendimento educacional., porém o poder público deveria cumprir suas obrigações com a 

educação, do modo descrito pela Constituição de 1988 (art. 211), e complementado na 
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Ementa Constitucional (art. 211 § 4º nº14 de 1996) e (art. 211 § 4º nº59 de 2009): 

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios 

definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino 

obrigatório (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 59, de 2009). 

 

Dois anos depois, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

dispostos na lei nº 8069 de 13 de julho de 1990 disponibilizou-se mais uma garantia de 

acessibilidade das crianças surdas no ensino, assim conforme disposto, (MEC 8069/90, art. 53 

§ III), é previsto à criança e ao adolescente: “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.” 

Em junho de 1994, com o patrocínio da Unesco e do Governo Espanhol foi realizada em 

Salamanca a Conferência Mundial sobre Educação de Pessoas com Necessidades Especiais: Acesso 

e Qualidade, na qual foram redigidos: a  Declaração de Salamanca e o Plano de Ação para a 

Educação de Necessidades Especiais, sendo estes os mais completos textos sobre inclusão. Portanto, 

a Declaração de Salamanca (apud MEC, 1994) teve como princípios incluir que: 

 

Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade 

de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 

Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas; 

Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 

deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta à vasta diversidade 

de tais características e necessidades; 

Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 

regular, que deveriam acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, 

capaz de satisfazer a tais necessidades. 

 

O Brasil apropriou-se deste discurso relacionado à inclusão, dando destaque a 

formação de professores, temas curriculares, técnicas, recursos e preparação do espaço escolar 

para receber os alunos deficientes. Assim, em 1996 foi preparado um documento 

complementar à Constituição de 1988, a Lei nº 9.394, mais reconhecida como Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), e estabeleceu (art. 59): 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:  
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I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para atender às 

suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir 

em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns; 

 

Com o discurso de inclusão escolar cada vez mais presente no cenário brasileiro, no 

ano de 1999, criarem-se métodos pedagógicos para auxiliar na aprendizagem dos estudantes 

incluídos, o governo estabeleceu vários parâmetros para melhorar o ensino, por isso, foram 

publicados pelo Ministério da Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais: Estratégias 

para a educação de alunos com necessidade educacionais especiais, neste documento 

formulou-se a adequação dos conteúdos curriculares para a inclusão de alunos deficientes 

oferecendo estratégias inovadoras para que houvesse uma inserção escolar adaptada conforme 

as necessidades de cada um. 

No caso do aluno surdo ou deficiente auditivo a análise teve que começar pela 

identificação da perda auditiva para assim seguir uma estratégia de aprendizagem que 

permitisse através do trabalho com intérpretes à comunicação surdo-ouvinte. 

 

3.1 A legislação a favor da educação bilíngue 

 

Aos poucos a língua brasileira de sinais passou a ser aceita pela população e assim foi 

preciso a implantação de leis que amparassem esse tipo linguagem. As políticas públicas 

permitiram através da chamada inclusão que os direitos linguísticos dos surdos fossem 

respeitados e garantiu-lhes o acesso e a permanência dentro das escolas regulares de ensino. De 

acordo com as novas leis o modelo de trabalho pedagógico a ser seguido pelos profissionais que 

interagem com os surdos serão bilinguismo, que permitirão aluno o uso de Libras como uma 

linguagem essencial a sua comunicação, e o entendimento da língua portuguesa que o ajudará 

na compreensão das matérias específicas do currículo da escola regular. 

Essa ideia de educação bilíngue para os surdos foi amparada em 2002 pelo 
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Ministério da Educação e criou-se assim, a lei nº 10.436 que afirmou a LIBRAS como um 

meio de comunicação dos surdos, sem, porém, substituir a linguagem escrita. Assim, 

conforme a legislação (lei nº 10.436/02 arts. 1º e 2º): 

Art.1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 

própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

Art.2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de 

serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de 

Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades 

surdas do Brasil. 

 

Para reforçar e complementar a lei nº 10.436/02, anos depois foi sancionado o Decreto 

nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamentou esta lei em seu capítulo IV, artigo 22, 

determinando que se organizasse a inclusão escolar desses alunos em: 

 I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com 

professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; 

II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e 

ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, 

com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos 

alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua 

Portuguesa. 

A partir deste decreto as instituições de educação superior começaram a investir em 

pesquisas sobre a linguagem dos surdos e também a disponibilizar o curso de LIBRAS para 

quem tivesse interesse em se tornar um intérprete dessa linguagem, assim (Decreto nº 

5.626/05) a partir do artigo 3º é proposto: 

Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 

formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos 

cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de 
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ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

A educação inclusiva passou a ser aceita também pelo ensino superior, o discurso 

sobre inclusão e uma educação bilíngue são ultimamente considerados importantíssimos para 

que haja uma comunicação precisa entre as pessoas envolvidas com a educação.  

No dia 30 de março de 2007, em Nova Iorque, ocorreu a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, onde um texto sobre inclusão foi aceito e assinado. No Brasil este texto 

foi reconhecido como um decreto legislativo em 10 de julho de 2008. Desta maneira, vários 

outros decretos foram criados para apoiar a inclusão até a presente data, portanto a educação 

inclusiva deve ser considerada de grande importância, por apoiar as diferenças e incluir como 

cidadãos as pessoas com necessidades especiais dentro do sistema regular de ensino. 

 

 

4 OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NO SISTEMA REGULAR DE ENSINO 

 

O direito de igualdade tem sido considerado mundialmente de muita importância nas 

sociedades contemporâneas, e um discurso vigente é o relacionado com o direito igualitário às 

diferenças, isto é, o direito a inclusão de todos como cidadãos. No Brasil esse tema também é 

muito comentado e amparado por leis, porém as pessoas com necessidades especiais não são 

incluídas socialmente como é de direito delas. Assim, de acordo com Silva (2003, p.235): 

 
A inclusão social tem como meta, basicamente, criar uma sociedade capaz de 

acolher todas as pessoas, independentemente das diferenças e necessidades 

individuais e, para isso, preconiza soluções para as diferentes identidades existentes 

nos ambientes sociais. 

 

A educação para todos está relacionada ao acesso escolar como um direito e dever de 

todo cidadão, independente das diferenças, mas segundo Rosa apud Ross (2003, p.235): “a 

igualdade encontra-se nas diferenças próprias de cada um” e é impossível haver a 

homogeneização em uma sala de aula, na qual cada indivíduo contém características próprias. 

Logo, a educação inclusiva é um assunto de grande relevância, mesmo que não haja 

aplicabilidade como deveria ocorrer, pois mesmo estando amparado por leis e sendo um 

modelo perfeito de educação especial o governo não tem colaborado com os recursos 

necessários para que a aprendizagem dos usuários aconteça.  
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4.1 A realidade inclusiva 

 

Nesse novo modelo de educação exigido pela inclusão nos deparamos com contradições 

entre o dito e o feito, pois através do discurso pedagógico encontramos um projeto maravilhoso 

que irá melhorar a situação dos deficientes, mas que na realidade não passa de ilusão, pois faltam 

verbas para que as unidades educacionais integrem esses alunos ao ambiente escolar.  

Dentro desta proposta feita pelo governo, fala-se ainda em educação inclusiva de 

qualidade, igualdade de valores, igualdade de ensino e interação de conhecimentos entre os 

profissionais da educação regular e especial, no entanto, todo esse ideal acaba não ocorrendo 

com nenhum tipo de deficiente. Na educação inclusiva dos surdos, este quadro tende a piorar, 

pois nos deparamos com a dificuldade de compreensão e significação da linguagem oral que 

muitas vezes gera um analfabetismo que os impedem de alcançarem o ensino superior ou 

mesmo uma qualificação profissional, assim a educação de surdos continua sendo polêmica, 

exigindo dos profissionais da área uma constante reflexão sobre os caminhos a serem 

percorridos. Por este motivo, Skliar (2012, p.14) diz que: 

 
Não se trata, então, de dizer que os surdos padecem dos mesmos problemas que 

todos os demais grupos “minoritários, obscuros, colonizados, subalternos e 

dominados”. Mas se trata de produzir uma política de significações que gere um 

outro mecanismo de participação dos próprios surdos no processo de transformação 

pedagógica. 

 

Há diferentes exposições de ideias ligadas à surdez, as quais, o discurso médico-

terapêutico é um dos principais, pois conforma a escola de estar prestando serviços a pessoas 

com anormalidades e acaba influenciando no método pedagógico para curar os surdos como 

se eles estivessem em uma clínica especializada. Os responsáveis por estes alunos também se 

tornam esperançosos a partir desses ideais de que a escola fará com que seus filhos aprendam 

a falar e disfarcem o problema de ouvido perante a sociedade. Esta não aceitação da surdez 

por parte dos familiares faz com que o surdo sinta-se ainda mais excluído, assim, de acordo 

com Lima, Boechat e Tega (2003, p.48): “A participação da família é essencial nesse 

processo, principalmente na compreensão da importância de o individuo surdo pode ter 

condição linguística particular [...]” 

Nas Leis de Diretrizes e Bases é apresentado o respeito às diferenças, estimulando a 

inclusão através de recursos de aprendizagem, no caso dos surdos esse recurso é a educação 
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bilíngue, que no Brasil a realidade apresentada é bem diferente do que ocorre nos países 

desenvolvidos, porque acontece uma aprendizagem mínima da Libras dentro do ambiente 

escolar regular e somente quem já tem um conhecimento prévio consegue usá-la 

fluentemente. Desta maneira, Silva apud Skliar (1997) afirma que filhos surdos de pais surdos 

apresentavam melhores níveis acadêmicos, melhores habilidades para aprendizagem da 

linguagem oral e escrita, níveis de leitura semelhantes aos do ouvinte, uma identidade 

equilibrada, e não apresentavam problemas sociais e afetivos na mesma proporção que filhos 

surdos de pais ouvintes. 

Sendo assim, este é um dos vários motivos existentes que indica as dificuldades para 

que a inclusão aconteça realmente. Outro fato que podemos citar está relacionado aos recursos 

disponibilizados para o ensino-aprendizagem, estes são escassos para atender uma população 

com diversas necessidades, que precisam de tratamentos caminhando junto à assimilação do 

conteúdo para que desta forma se atinjam os objetivos esperados.  

Adjunto a estas e outras justificações a problemática maior pode estar contida na 

mudança de atitudes e valores da população que cerca essas pessoas, elas as excluem 

socialmente e educacionalmente somente por serem diferentes e trazerem no corpo algum 

atributo que não se assemelha ao restante da população ou porque muitas vezes além de terem 

algum tipo de deficiência esses indivíduos também estão localizadas nas camadas mais pobres 

e miseráveis da sociedade, potencializando a desigualdade, o desrespeito e as injustiças 

perante esses cidadãos. Desta maneira, Kauchakje (2003, p. 57) diz: 

 
Para a maioria das pessoas dos grupos minoritários cuja situação social é configurada 

pela pobreza, pela privação ou pela ineficácia no atendimento dos direitos sociais, a 

exclusão baseada na desigualdade social, pode sobrepor-se, agravando e aprofundando 

outras exclusões fundamentadas na diferença. 

 

Aparentemente os surdos não trazem exteriormente as marcas da surdez, porém ao 

tentarem se comunicar através dos sinais deparam-se com uma sociedade preconceituosa, por isso 

eles não escapam desse patamar de exclusão e tendem a enfrentar desafios que os impedem de 

integrarem-se a comunidade que os cerca, assim Gesueli (2003, p.147) diz que: “Os ouvintes 

ainda não entenderam que aceitar a Língua de Sinais é também aceitar a surdez como diferença.” 

e ao tentar naturalizar o surdo, acabam excluindo-os mais ainda da sociedade ouvintista.”. 

 

4.2 A naturalização do surdo 
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A ideia mais respeitada dentro da educação é a de se criar estratégias para naturalizar o 

surdo como um ouvinte, disfarçando a surdez a partir do uso de aparelhos otológicos, 

tratamentos de fonoaudiologia e também através do uso de LIBRAS como meio de se chegar 

a oralização.  

A proposta de inclusão de alunos surdos apresenta diversos contrapontos, gerando uma 

ideia de exclusão, inclusive pela colocação de alunos deficientes junto com alunos normais como 

sendo um ato solidário e que apesar da aproximação com os ouvintes não haverá comunicação, 

por isso a relação do ouvintismo na vida dos surdos é de superioridade, onde a identidade surda é 

reprimida e subordinada, cheia de regras a seguir, desta forma Silva (2003, p. 89) diz que: “a fala 

não vai possibilitar o homem, seja ouvinte ou surdo, o desenvolvimento cognitivo e as relações 

sociais nas quais os aspectos afetivos e emocionais vão se estruturando.”, por isso torna-se 

essencial que o surdo conviva com outros surdos, para assim formar sua identidade e conviver 

numa sociedade cercada de preconceitos. Devido a esse tipo de visão preconceituosa, são criados 

estereótipos em que os surdos são frios, sem cultura, incapazes, selvagens, fracassados e 

mutilados, sendo assim diferente dos ouvintes e renegados pela sociedade.  

 A falta de informação sobre a surdez também é outro problema para educação dos 

surdos, pois nestes casos eles são considerados como um único grupo, mas o que as pessoas 

não sabem e nem procuram saber é que mesmo dentro da surdez há diferenças como os níveis 

da deficiência auditiva de cada indivíduo ou mesmo a questão de surdos que não sabem que 

são desprovidos da audição. Assim, Skliar (2012, p.14) esclarece: 

 
Seria um equivoco conceber os surdos como um grupo homogêneo, uniforme, 

dentro do qual sempre se estabelece sólidos processos de identificação. Também 

fazem parte desta configuração que denominamos “surdos”, os surdos da classe 

popular, os surdos que não sabem que são surdos, as mulheres surdas, os surdos 

negros, os surdos meninos de rua, entre outros [...] 

 

Também existem várias justificações errôneas a respeito do fracasso dos surdos dentro 

da sociedade, a primeira diz respeito à própria surdez, pois muitas pessoas acham que os 

surdos por não terem audição também são dementes. A segunda justificativa é a tentativa de 

oralização destes por parte dos professores ouvintes e a terceira esta relacionada aos métodos 

de ensino utilizados com esses alunos dentro da escola regular. Nestes três tipos de 

justificativas, a culpa do fracasso sempre recai sobre os próprios surdos, ou mesmo sobre os 

profissionais que ensinam esses alunos, retirando assim a responsabilidade do Estado que 
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criou vários ideais sobre a educação especial e que pouco colaboraram para a inclusão. O 

fracasso dos surdos relaciona-se ainda a vários subfracassos que foram sendo testados através 

da história e até hoje não chegaram a um resultado preciso.  

 

 

4.3 A essencialidade do interprete de libras 

 

A inclusão é bem diferente da apresentada nos papéis, nos casos dos surdos a situação 

é preocupante, pois os professores não conseguem obter a comunicação com os alunos 

durante as aulas por não dominarem a linguagem visual-gestual.  

A língua de sinais esta relacionada como a primeira mudança que deveria ter ocorrido 

nos ambientes em que os surdos vivem, pois num ambiente inclusivo todos deveriam usar esse 

sistema linguístico que consiste na visualização de sinais e imagens para que os surdos 

entendam o que está ocorrendo redor deles. Desta maneira, Skliar (2012, p.28) menciona que: 

“a surdez é uma experiência visual (...) e isso significa que todos os mecanismos de 

processamento da informação, e todas as formas de compreender o universo em seu entorno, se 

constroem como experiência visual.” Se compararmos com a trajetória histórica da surdez 

houve uma popularização desta linguagem, porém somente pessoas envolvidas na educação dos 

surdos preocupam-se em aprendê-la fluentemente, por isso a comunicação usando a Libras 

acabou se tornando uma utopia, pois na prática a inclusão é mascarada e não realmente aplicada 

como vemos na legislação, assim os surdos ao invés de incluídos acabam sendo excluídos.  

Este é um dos motivos, pelo qual o interprete deve ser fluente na língua brasileira de 

sinais, pois se ele não souber expressar-se por meio da linguagem, a inclusão pode não 

ocorrer, porque não haverá qualidade de ensino e nem comunicação. Assim, o interprete é 

como uma ligação que pode transmitir ideias nas duas linguagens, e de acordo com Rosa 

(2003, p. 236): “[...] o interprete de Língua de Sinais propicia maiores condições para a 

inserção das pessoas surdas na comunidade ouvinte”. 

Diferentemente do que muitas pessoas costumam pensar, o surdo apresenta a mesma 

capacidade de comunicação linguística e intelectual de um ouvinte, e essa concepção é antiga 

conforme Silva apud Myklebust (1975) afirma que considerava o nível geral da inteligência 

da criança surda inferior ao da ouvinte, a surdez causa alterações que afetam o cérebro e 

levam ao retardo mental.”, mas estes se equivocaram em cogitar essas informações como 
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verídicas, porque na realidade o que faltam são orientações para que a pessoa surda consiga 

inteirar-se nos ambientes em que vive, por isso o interprete de LIBRAS como um instrutor 

mediador é essencial para a inclusão dessas pessoas. 

O modo avaliativo do ensino regular confirma essas afirmações errôneas sobre a 

capacidade de aprendizagem do surdo, porque existe uma grande distância entre a língua 

portuguesa e a Libras, apesar de serem dois tipos de linguagens, uma usa gestos, expressões 

faciais e corporais e outras usam a fala e no ensino regular a linguagem falada se sobrepõe à 

visual-gestual principalmente durante as avaliações dos alunos, que são constituídas por um 

método que desfavorecerá o aluno surdo, parecendo que este não tem habilidades suficientes para 

atingir os objetivos propostos e também que a surdez lhe proporciona obstáculos que ele nunca irá 

superar. 

Outra problemática é a utilização da Libras como uma maneira de oralizar o surdo e 

torna-lo ouvinte, rejeitando sua identidade linguística e também a sua diferença. Mesmo com 

a inserção do interprete para auxiliar na aprendizagem, a linguagem escrita ainda é um 

método utilizado, que muitas vezes pode confundir o surdo por ter uma relação direta com a 

oralidade ou mesmo porque ainda não se encontrou uma metodologia adequada de ensino 

para que eles a entendam totalmente, desta forma, uma maneira que os professores vêm 

utilizando é incentivar a criança surda a ler, para que assim ela entre em contato com a escrita. 

Apesar dos altos índices de defasagem na aprendizagem desses alunos, o número de 

surdos matriculados na escola regular vem crescendo, porém, devido aos problemas de 

comunicação, eles chegam ao ensino médio com a mínima noção da língua portuguesa e com 

muitas dificuldades em ler, escrever e interpretar, por isso é necessário que haja um entrosamento 

entre interprete e aluno, para que este se sinta seguro para interagir dentro e fora da escola.  

Com essas informações é possível perceber que as escolas brasileiras não estão preparadas 

para receberem os alunos surdos, pois há um desrespeito pela diferença dessas pessoas, 

apresentando uma comunicação precária, mesmo tendo um interprete na sala, assim podemos 

perceber que existem divergências e controvérsias nas ações políticas e em muitas regiões do 

Brasil o discurso sobre a inclusão do surdo na escola regular ainda não é totalmente aceito. 

Há diversas barreiras para se chegar ao objetivo esperado, uma delas é a generalização 

de que todo surdo é incapaz de aprender porque também trás com ele a deficiência mental que 

o deixa agitado, atormentado e a culpabilização deste é o meio mais eficaz para mascarar o 

fracasso das políticas públicas voltadas para a inclusão. Seria, portanto, necessário a mudança 
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das estratégias políticas que regem a educação especial, articulando ações para que um ensino 

de qualidade chegasse até essas pessoas e os proporcionasse uma permanência no ambiente 

escolar obtendo conhecimentos, inserção social com o intuito de promover uma autonomia 

pessoal e profissional das pessoas com deficiência auditiva e que também o aluno surdo não 

fosse o único dentro de uma sala de aula da escola regular, pois a interação com outras 

pessoas surdas o ajudaria no ensino-aprendizagem. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A surdez é constituída como uma experiência visual, na qual o indivíduo surdo interage 

com o mundo através da visão, dos movimentos gestuais e de expressões, necessitando muitas 

vezes da ajuda de interpretes para poder comunicar-se com uma sociedade ouvinte  e dominante. 

Estes mesmos ouvintes, desde tempos mais remotos, têm dominado os cidadãos surdos 

com teorias ouvintistas, tratamentos otológicos e atualmente com a propagação das políticas 

publicas sobre inclusão nas escolas regulares de ensino, criando discursos que na realidade apenas 

dificultam a inserção desses alunos nas instituições regulares e consequentemente na sociedade.  

A inclusão tem como intuito atender todas as pessoas independente de suas diferenças, 

o aluno surdo, por exemplo, tem sido inserido nas escolas com a pressuposição de que todos 

eles conseguem interagir através da Libras, porém essa não é a realidade com que nos 

deparamos, pois muitas vezes esse aluno não tem um conhecimento prévio dessa linguagem, 

dificultando assim, ainda mais o ensino-aprendizagem.  

Há contradições entre as leis veiculadas, as práticas sociais, e o fracasso dessas 

pessoas, inclusive os problemas ocorridos durante a formação destes alunos sobrecaem sobre 

eles mesmos ou sobre seus educadores.  

As ações políticas clamam que ocorrerá uma educação bilíngue que ajudará o surdo a 

incluir-se, mas o primeiro erro acontece com a falta do interprete em sala de aula ou mesmo 

com a contratação de profissionais que não dominam esse tipo de linguagem. O governo não 

investe na profissionalização desses professores, apenas os oferecem cursos rápidos da 

linguagem de sinais, que não leva o profissional a dominá-la fluentemente por isso o ideal 

seria que os governantes percebessem que para o sujeito surdo é dificultoso aprender no 

ambiente da escola regular, pois desta forma apenas mascaram as identidades surdas, a 
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linguagem de sinais e o modo de aprendizagem dos surdos.  

Sendo assim, percebemos que a proposta de inclusão dos alunos surdos, ainda gera 

polêmica por não estar devidamente estruturada. A prática de ensino apresentada carece de novas 

alternativas e aperfeiçoamento para se chegar aos objetivos esperados, por isso é preciso que se 

ampliem os estudos, para que possamos ter acesso a uma educação igualitária e de qualidade. 
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NORMAS PARA INSCRIÇÃO, ENVIO E PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS 

• E-mail: os interessados em publicar artigos na próxima edição deverão enviá-los 

para o e-mail: revistaetec@etecbebedouro.com.br no período de 01fevereiro a 30 

de junho de 2019, prazo improrrogável.  

• Para a inscrição do trabalho as seguintes informações sobre os autores deverão ser 

enviadas: Nome completo, endereço, telefone, e-mail, curso e unidade de ensino a 

qual está vinculado e titulação.  

• Temáticas: temas livres relacionados aos cursos da ETEC Prof. Idio Zucchi. 

• Os arquivos deverão ser salvos na extensão "doc" ou "rtf", digitados em programa editor 

de texto no padrão do Microsoft Office Word, edição 98 ou superior.  

• Fonte Times New Roman 12 e espaçamento 1,5.  

• Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm e direita 2cm.  

• A autoria, de no máximo 3 autores, deverá vir após o título, à direita. Os nomes 

dos autores deverão ser escritos sem abreviações. Em nota de rodapé (asterisco) 

deve ser colocada a instituição de origem e titulação e agência financiadora, 

quando for o caso; 

• Os textos deverão conter resumo com no máximo 500 palavras e 3 palavras-chave;  

• O artigo deverá ter de 5 a 8 páginas com as referências bibliográficas; 

• Os textos não deverão conter tabulação, colunas ou separação de sílabas hifenizadas;  

• Caso seu trabalho contenha imagens estas deverão ser escaneadas em 300 dpi no 

formato TIF ou JPG e gravadas no próprio documento;  

• As tabelas devem ser digitadas seguindo a formatação padrão de tabela do 

programa editor de texto;  

• As citações de até três linhas devem constar entre aspas, no corpo do texto, com o 

mesmo tipo e tamanho de fonte do texto normal. As referências das mesmas 

devem indicar entre parênteses nome do autor em letras maiúsculas, no final do 

texto, ou minúsculas, no início ou corpo do texto, ano de publicação e páginas. 

Exemplos: final do texto: TEIXEIRA, 2005, p.35-40; corpo ou início do texto: 

Argumenta Teixeira (2005, p. 35-40));  

• As citações a partir de quatro linhas devem estar em Times New Roman 11, com 

recuo esquerdo de 4 cm. As referências das mesmas devem constar no corpo do 

texto, entre parênteses, como no exemplo acima;  

• O uso de notas de rodapé deve ter apenas o caráter explicativo/complementar e estas 

devem ser numeradas em algarismos arábicos sequenciais (Ex.: 1, 2, 3 etc.);  

• As referências bibliográficas deverão ser colocadas no final do texto, conforme as 

regras da ABNT, dispostas em ordem alfabética por autor.  

• As páginas devem ser numeradas, com exceção da primeira. 

• Os autores receberão através de e-mail confirmação de aprovação do trabalho, 

enviada pelo Conselho Editorial da Revista.  

• Em hipótese alguma serão aceitos arquivos por outro canal que não pelo e-mail 

oficial da revista;  

• A lista dos trabalhos aprovado será divulgada até o dia 20 de julho de 2019. 

• Todos os trabalhos aprovados constarão do CD-Rom da revista ou comporão a 

revista impressa. 
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