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APRESENTAÇÃO 

Esse livro, antes de tudo, pretende resgatar conceitos das disciplinas de História e 

Geografia no âmbito escolar, e após esta etapa de conceitualização, estará permeando um 

campo do conhecimento de extrema importância para formação pedagógica de todos os 

futuros profissionais ou até mesmo, para aqueles que já fazem parte do universo educativo, 

possibilitando releituras, formação contínua ou reciclagem de conteúdo. Esse campo é o 

da EDUCAÇÃO ESPECIAL! 
O leitor poderá observar aqui, nessas linhas escritas com muito carinho e pesquisa, 

o porquê das disciplinas de História e Geografia fazerem parte da grande área chamada 

Ciências Humanas, relembrando algumas perspectivas teóricas e tendências que 

caracterizam essas disciplinas até os dias de hoje, resgatando suas trajetórias enquanto 

integrantes do currículo escolar, ressaltando as propostas e diretrizes oficiais que 

respaldam o ensino de forma obrigatória, proveitosa e dentro dos vigores da lei.  

A viagem proposta nessa leitura, contará também com temas de planejamento, 

organização e seleção de conteúdo a fim de auxiliar o professor de maneira facilitadora no 

momento de elaborar seus planos de aulas.  Nessas páginas que seguem, veremos a 

importância da metodologia utilizando o lúdico como fonte do aprender, sugerindo a vocês, 

algumas ideias de materiais elaborados de forma sustentável, adaptados para nossos 

discentes da educação especial, possibilitando assim, trabalhar de forma inclusiva e efetiva! 

Nessa obra também se poderá observar sobre avaliações, produções de materiais 

didáticos em especial, dos livros, uso da tecnologia e linguagens que poderão ser utilizadas 

pelos docentes no momento de perpassar os conhecimentos históricos e geográficos em 

sala de aula. 

 Outras questões abordadas aqui são exemplos de projetos que deram certo e que 

foram adaptados para Educação Especial, com metodologias variadas de ensino, e com 

isso, o que espera-se é que haja ainda mais inspiração e vontade de se fazer a diferença, 

“construindo” a educação de forma agregadora, loquaz e aprazível. 

Para finalizar, um estudo de caso, reforçando, respaldando, ensinando e sugerindo, 

formas de ações que podem ser tomadas pelo professor quando se deparam com uma 

realidade que requer habilidades e conhecimentos metodológicos específicos para que um 

bom trabalho seja desenvolvido. 



 

E para tanto, convido você, caro leitor, estudante, docente ou futuro profissional da 

educação, para uma conversa expositiva, esclarecedora e conceitual que a autora Thiana 

Maria Becker tão bem conseguiu sintetizar nessa obra. 

Boa leitura! 

Novembro de 2019,  

Drª Márcia Regina Mocelin (PhD) 

  



 

PREFÁCIO 

 

“No poema e nas nuvens, cada qual descobre o 

que deseja ver.” (Fonte: Helena Kolody) 

  

 

 Falar de educação é tão comum e ao mesmo tempo muito difícil. Falar de educação 

especial, então, modifica o cenário e requer um cuidado muito maior. A impressão que 

temos é que qualquer pessoa pode falar sobre educação com propriedade, porém esse é 

o grande perigo. Falar de educação não é simples, não é fácil. Falar de educação requer 

debruçar-se sobre um estudo profundo e científico de cada questão que a envolve, e na 

obra EDUCAÇÃO ESPECIAL E O ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA, poderemos 

compreender esse cuidado em cada linha escrita pela autora Thiana Maria Becker. 

 Thiana Maria tem uma formação interdisciplinar que transita entre o mundo da 

educação e da saúde. Sua carreira é traçada entre os campos da Nutrição e da Pedagogia 

e fazem dela uma astuta pesquisadora com curiosidade científica e uma alma inquieta em 

produzir o que possa vir a ajudar o próximo. 

 A Professora Thiana Maria Becker traz para essa obra um caminho histórico e 

metodológico sobre a educação especial e o ensino de história e geografia, e alerta para a 

importância de sermos profissionais comprometidos para fazermos a diferença através da 

educação e realmente proporcionarmos a inclusão real em cada prática cotidiana. 

 Num mundo complexo, líquido, sistêmico e exponencial, e que ainda convivemos 

com políticas públicas, práticas  profissionais e sociais em que os princípios de igualdade 

e equidade precisam tornar-se uma realidade para além dos discursos a escritora Thiana 

Maria Becker propõe um olhar mais humanizado para com a educação especial e as 

metodologias que podem ser utilizadas por profissionais da educação.  

 Desejo que esta obra permita momentos de reflexão aos leitores, que os 

profissionais da área encontrem espaço para analisar e de forma colaborativa ampliar esta 

obra, e nossa corajosa autora adentre cada dia  mais no universo da corrente do bem da 

qual faz parte e possamos no decorrer dos anos conhecer novas obras,  sempre na 



 

perspectiva da obra EDUCAÇÃO ESPECIAL E O ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA, 

que reafirma que  todos podemos fazer diferente e proporcionar que todos ocupem seus 

espaços que por direito lhes pertencem. 

 

Dezembro de 2019,  

Drª Dinamara Pereira Machado (PhD)
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INTRODUÇÃO 

A importância do estudo da Geografia e da História não se faz mister apenas para o 

aprendizado de locais, fenômenos climáticos ou acontecimentos do passado. Faz-se de 

grande relevância sim, por estar conectada com o homem e sua relação com a sociedade. 

Estudar então essas disciplinas, voltadas para Educação Especial, torna-se ainda 

mais grandioso, pois perfaz a ideia de que todo o ser humano tem direito ao conhecimento, 

indistintamente, e aos educadores, profissionais envolvidos no binômio aprender-ensinar 

(sim, pois até quem tem mais conhecimento aprende na reciprocidade da gnose1), adaptar 

e adequar suas metodologias de ensino, a fim de facilitar esse processo, com afetividade, 

igualdade e sem dúvida elementos que contribuam com o desenvolvimento da 

profissionalidade que envolve a prática do profissional em educação. 

Incluir o homem socialmente, acelerando seu pensamento crítico, participando do 

processo de formação de um indivíduo ativo, torna-se o foco dessas matérias enquanto 

inseridas na grande área de Humanas. E fazer com que a inclusão seja efetiva e obtenha 

sucesso, permitindo a todas as pessoas, sejam crianças, adolescentes ou adultos, um 

tratamento digno e o aprendizado real, requer conhecimento, seja de metodologias ativas 

ou através da metodologia disponível no âmbito escolar, necessita de formação contínua, 

de aprendizado sobre causas, sintomas e consequências para que de forma correta, se 

possa escolher o melhor caminho para se ministrar práticas educativas.  

Esse livro tem o intuito de muito além de resgatar conceitos, abrir o campo de visão 

para o leitor, mostrando algumas das possibilidades de trabalho direcionadas a Educação 

Especial. Se faz necessário antes de tudo, saber sobre o que ensinar em História e 

Geografia e após isso, conhecendo as adaptações curriculares necessárias, seu público e 

os princípios básicos da Educação  Especial, desenvolver métodos de aprendizagem, 

sempre respeitando o histórico dos discentes.  

  

 
1 Termo que deriva de “gnosis”, que significa conhecimento. 
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1. ESTUDO DOS MARCOS HISTÓRICOS E PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

DO ENSINO DE HISTÓRIA E DE GEOGRAFIA 

 

Ao iniciarmos nosso estudo, se faz necessário 

relembrar de alguns conceitos que permearão o 

aprendizado daqui em diante. Os primeiros conceitos 

a se estabelecerem é o de História e Geografia. 

Afinal, o que são e de onde vêm? Qual a relação entre 

essas matérias? Qual a devida importância em 

nossas vidas e mais precisamente, nas salas de 

aula? São tantas perguntas que começaremos 

contando a história da História, depois a da Geografia 

e por fim, chegaremos a sua área maior: a das 

Ciências Humanas! (fonte: o autor) 
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1.1 História e Geografia dentro das Ciências Humanas 

Por volta do século XVIII, tanto a História quanto a Geografia eram interligadas, dependiam 

uma da outra, quase eram uma só ciência e pertencia a Filosofia. Segundo Cavalcanti e 

Viadana (2010) somente a partir do século XVIII é que a Geografia foi sendo reconhecida 

como disciplina cientifica. Os autores ainda afirmam que somente em 1837 é que a 

Geografia começou a ser organizada cientificamente com a criação do Colégio Dom Pedro 

II, assumindo o estatuto de disciplina autônoma.  

Foi na conjuntura da criação da enciclopédia que se dividiu o conteúdo e tornar essas 

áreas de conhecimento dissociadas. Isso ocorreu na época da Revolução Francesa, com 

o advento do Iluminismo que queria explicar os porquês, não mais com a verdade absoluta 

da igreja ou levando em conta os mitos e crenças, mas com a apuração dos fatos.  

 Antes disso, no século VI a.C. conceituou-se na Grécia, História como sendo 

sinônimo de investigação ou dados informativos, e quem a utilizou pela primeira vez foi 

Heródoto, considerado até hoje, o Pai da História. 

 Heródoto descreveu as Guerras Médicas, (Guerras Médicas, ou Guerra Grego- 

Persas, Guerras Persas ou Guerra Medas, são sinônimos dos conflitos entre os gregos 

antigos e o Império Aquemênida, que disputavam a região de Jônia na Ásia Menor onde o 

grande objetivo era estabelecer o controle do comércio marítimo em  todo região) que 

aconteceram entre a Pérsia e a Grécia e através de relatos de contemporâneos e dos fatos 

apurados com suas fontes, fez a reconstituição escrita da história, do que de fato ocorreu. 

  A partir desse acontecimento, deixou-se de lado as explicações baseadas somente 

em mitos que continham as suposições para tudo que o homem não conseguia explicar 

com sua racionalidade. Entretanto, muitos de vocês já ouviram falar sobre a origem da 

cidade de Roma, não é mesmo?  

Esse mito de que a cidade surgiu por Rômulo e Remo, dois irmãos criados por uma 

loba, aconteceu depois de Heródoto, sendo a descrição da guerra de gregos x persas 

apenas o marco inicial do processo de racionalização dos fatos históricos. 

É necessário fazer aqui um adendo: antes de Heródoto, houve no século VII a. C. o 

surgimento de indagações sobre opiniões populares em relação aos mitos que explicavam 

o dia a dia da população, quando a Filosofia era a única área de estudo sobre isso. A 

História, portanto, pertencia a Filosofia. 
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Quatro grandes áreas abrangiam o conhecimento como a Teologia, Direito, Medicina 

e Filosofia, daí esse enquadramento da História e da Geografia (que veremos a seguir), 

pertencerem a Filosofia. Em síntese, tudo que não se tratava de Deus, de direitos do 

homem, e de saúde, eram colocados no campo de estudo da Filosofia.  

Cenário esse que só foi modificado com a chegada do Iluminismo, que revolucionou 

o conhecimento e através da produção da enciclopédia, subdividindo essa grande área 

filosófica, em muitas outras. 

Foi assim que a História enquanto ciência independente surgiu, fazendo jus as suas 

especificidades de conhecimento e posteriormente, já no século XIX e XX, com o devido 

embasamento metodológico. 

 Destaca-se aqui que, desde a época que pertencia à Filosofia, até alcançar sua 

então independência como matéria de estudo, muitas tendências marcantes ocorreram, 

corroborando para que a História fosse realmente se firmando no cenário educacional como 

um campo de estudo necessário, passando por transformações e adaptações durante todo 

esse período.  

 Todo este cenário contribuiu para que o que antes era baseado em “achismos” 

históricos se tornasse então, através de apuração de fatos históricos descritivos, o 

entendimento racional das questões do presente, promovendo uma grande ruptura com 

métodos antigos de se contar história, culminando na continuidade verídica factual.  

 No entanto, você já deve ter ouvido por aí um dito popular que tudo na vida tem duas 

visões, certo? Na História é igual!  

Quando se faz a análise dos fatos históricos, interpretando as diferentes formas de 

produção do conhecimento, podemos ter processos transformadores e de continuidade, 

mas, dependendo de quem está à frente da tomada de decisões, podemos ter posturas das 

quais poucos se beneficiam. 

 Embora não se possa prever o que virá, temos na História, um fornecedor de 

probabilidades do que se pode esperar. Agora que já falamos um pouco sobre a História, 

como ela surgiu e seu progresso, vamos passar a Geografia. 

 O primeiro conceito que nos vêm em mente, com certeza é aquele que aprendemos 

lá com a professora do ensino fundamental, dizendo que Geografia era uma palavra de 

etimologia grega, derivada da palavra GEOGRAPHIA que é formada por dois radicais: 
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GEO= terra, GRAPHIA = descrição, sendo assim, seu conceito é: “O ESTUDO DA 

DESCRIÇÃO DA TERRA.” 

 

 
Figura 1 – Fonte: Abraham Ortelius - http://www.britishempire.co.uk/images4/ortelius1570maplarge.jpg. 29 mar. 2019 

 

No entanto, com o passar dos anos e com o aprimorar de nossos estudos, 

percebemos que esse conceito fica um pouco vago, incompleto. A Geografia é uma ciência 

que estuda além da descrição da terra, as relações que os seres vivos, habitantes da Terra, 

têm para com ela, elencando características próprias (humanas), quanto físicas, sendo 

exemplo desses aspectos físicos o estudo das superfícies, a distribuição das paisagens, os 

fenômenos provenientes da interação do homem com a natureza. 

Já em se tratando do aspecto humano, também estudado pela Geografia, citam-se 

como exemplos as relações políticas, sociais, relações que caracterizam a cultura ou até 

mesmo, a ideologia dos povos e suas implicações com o modo de se relacionar com o meio 

em que vivem. 

 Devido a isso a Geografia e a História são áreas que se confundem, pois tratam de 

aspectos humanos muito semelhantes. 

file:///E:/copiamovel/$$DINAMARA/MARCIA%20REGINA%20MOCELIN/LIVRO_THIANA/Abraham%20Ortelius
http://www.britishempire.co.uk/images4/ortelius1570maplarge.jpg
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Tal como a História, o saber geográfico2 também surgiu na antiguidade, lá por volta 

do século III a. C., e tem como representante e criador, o filósofo Erastótenes, um grande 

intelectual que também foi destaque nas áreas de física, matemática e astronomia. 

A Geografia já nos primórdios da civilização humana era utilizada em grande escala 

pelo homem como, por exemplo, os conhecimentos sobre a terra para que a caça pudesse 

ser bem sucedida fornecendo alimento para toda comunidade, era necessário também, que 

se tivesse conhecimento do terreno que habitavam para que pudessem organizar suas 

defesas contra inimigos, e posteriormente para que tivessem a possibilidade de obter seu 

consumo através do plantio e cultivo das terras. 

A cartografia aparece com o progresso da civilização, além das guerras e expansão 

dos comércios, a necessidade do estudo da Geografia ficou cada vez maior, fazendo-se 

prioritário conhecer territórios e rotas marítimas. Foi então que surgiu uma subárea de 

estudo: a Cartografia, palavra também derivada do grego, formada por dois radicais: 

CHARTIS = mapa, GRAPHEIM= escrita, cujo conceito é: “O ESTUDO DA ESCRITA DOS 

MAPAS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Importante ressaltar que a ciência geográfica, diferente do saber geográfico, aparece somente a partir do 
século XIX. 

Os mapas, criados como 

materiais de estudo através da 

cartografia foram desenvolvidos 

inicialmente pelos Romanos que 

aprimoraram essa técnica de 

estudo para controlar seu imenso 

Império. Em contrapartida, com a 

expansão das rotas comerciais e 

navais, os árabes, italianos e 

portugueses, que desejavam 

expandir seus Impérios, seguiram 

desenvolvendo ainda mais 

técnicas cartográficas.  

Muitos conhecimentos adquiridos 

com as expansões territoriais, no 

período da Idade Média, ficaram 

restritos ao interior de mosteiros e 

bibliotecas com acessos 

controlados. O conhecimento não 

era de acesso à todos. Em se 

tratando de conhecimentos 

geográficos, o que havia de mais 

novo na época, ficou retido com os 

árabes.  

Figura 3 - Fonte: o autor Figura 2 - Fonte: o autor 
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Mesmo a Geografia sendo usada desde a Antiguidade, foi somente no século VII 

a.C., que começou  a ser pensada com racionalidade, através de filósofos como Tales de 

Mileto e de Heródoto3, pois como já citamos, a Geografia também pertencia a Filosofia e 

seguindo a mesmo contemporaneidade da História, somente passou a ser uma ciência 

independente com a chegada do Iluminismo e a Revolução Francesa, em meados do 

século XVIII.  

 Destarte, o reconhecimento da Geografia, como área de estudo científico só se 

concretizou a partir do século XVIII, após passar por 4 fases que interligavam História e a 

Geografia Humana.  Observe um pequeno resumo dessas fases organizadas no quadro 

abaixo: 

 

DETERMINISMO 

GEOGRÁFICO 

-Surgiu através das 

ideias de Ratzel 

-Ocorreu no século 

XIX; 

-O ambiente 

influencia 

diretamente o modo 

de pensar e ser do 

homem; 

-Essa teoria ficou 

bastante conhecida 

por servir como 

fundamento para as 

conquistas de 

dominação territoriais 

europeias no período 

neocolonial, sobre a 

África e a Ásia, e 

também a Alemanha 

no período do 

nazismo. 

GEOGRAFIA 

REGIONAL 

-Tem como 

idealizador inicial 

Vidal de La Blanche  

-Seu ápice primeira 

metade do século 

XX; 

-Trata-se da união do 

humano com o 

natural na tentativa 

de entendimento das 

características de 

cada região; 

-Acreditava ser 

possível unir o todo 

pelas partes, ou seja, 

entender o regional 

para ter 

compreensão de 

todo mundo. 

 

 

REVOLUÇÃO 

QUANTITATIVA 

-Também conhecida 

como NOVA 

GEOGRAFIA ou 

GEOGRAFIA 

TEORÉTICA; 

- Ocorreu na metade 

do século XX; 

- A matemática, a 

economia e o 

planejamento 

estatístico foram 

incorporados a 

geografia para que se 

pudesse explicar o 

cenário política 

vigente e passado; 

-Teoria excludente, 

pouco democrática, 

pois utilizavam 

instrumentos caros 

GEOGRAFIA 

RADICAL 

-GEOGRAFIA 

CRÍTICA era outra 

denominação; 

-Surgiu na Europa na 

década de 1970; 

-Era contrária a 

Revolução 

Quantitativa, 

afirmava que 

métodos de 

estatísticas não 

contribuíam para o 

entendimento social, 

pois não 

representavam a 

realidade; 

-Influenciada pelo 

Marxismo que 

apoiava a luta de 

classes;  

 
3 Caso tenha interesse, procure mais sobre os Sete sábios da Grécia Antiga, disponível em: 
http://www.creasp.org.br/biblioteca/wpcontent/uploads/2012/05/Historia_do_pensamento_geografico.pdf. 

http://www.creasp.org.br/biblioteca/wpcontent/uploads/2012/05/Historia_do_pensamento_geografico.pdf
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 para coleta de dados 

(base dos cálculos).  

-As desigualdades 

sociais, o sistema 

capitalista, a relação 

com o meio ambiente 

e a globalização 

eram os alvos 

principais dessa 

corrente. crítica da 

Geográfica. 

 

Figura 4 - Fonte: o autor, 2019. 

A partir dessas 4 fases descritas sinteticamente com o apoio dos estudos de Moraes 

(1986), os acontecimentos que até então faziam com que a História e a Geografia se 

tornassem quase que uma só, chegando ao ponto de serem confundidas e perdendo suas 

identidades como áreas de estudo autônomas, auxiliaram na integração entre as áreas, 

despertando o significado humanista entre elas.  

A História e Geografia, estudadas integradamente pela correlação de temas 

coincidentes, tendem a construção de uma cidadania mais eficaz, formando seres 

pensantes, críticos e construtores sociais. 

Essas áreas do conhecimento se tornam parte integrante das Ciências Humanas, 

cujo objeto de estudo principal é o homem e suas complexas relações com a sociedade em 

que vive, produzindo conhecimentos e criando inovações facilitadoras para compreensão 

de sua psique. 

 Entender sua posição no mundo, direitos e deveres culmina em tornar o cidadão, um 

ser ativo, questionador e praticante de ações condizentes com seus conhecimentos.  

E é devido a isso, que há tanta estimulação para aquisição de conhecimento, pois 

só quem sabe de onde veio, como fez para chegar, quais os resultados e as consequências 

advindas de suas conquistas, consegue traçar metas e planejamentos tencionando um 

futuro melhor, numa sociedade mais equânime, inclusa, com educação para todos. 
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1.2 A História e a Geografia enquanto áreas do conhecimento: correntes de 

pensamento, tendências e conceitos fundamentais. 

Agora que já relembramos o surgimento da História e da Geografia, retomaremos alguns 

conceitos fundamentais nessas disciplinas que nos são tão importantes. 

Sabe-se que em se tratando da Geografia, que sempre esteve inter-relacionada com 

os interesses políticos – econômicos no decorrer de todo processo histórico, podemos 

dividi-la em quatro grandes etapas: A GEOGRAFIA CLÁSSICA, GEOGRAFIA CRÍTICA, 

GEOGRAFIA HUMANÍSTICA e a GEOGRAFIA AMBIENTAL, sendo delas derivadas 

várias correntes geográficas. 

A GEOGRAFIA CLÁSSICA ou GEOGRAFIA TRADICIONAL remete a época da 

expansão do colonialismo, em especial do império alemão e francês. Foi um período 

caracterizado pelas intensas trocas comerciais entre as metrópoles e suas colônias. As 

relações internacionais estavam pautadas nas vantagens que os impérios obtinham através 

das trocas comerciais que controlavam. 

Essas vantagens comerciais e econômicas forneciam identidades próprias aos 

impérios, que se faziam conhecidas mundialmente por suas diferenças naturais, culturais, 

étnicas e técnico-científicas. 

A relação sociedade-natureza ganhava muito espaço nesse período. No princípio do 

século XX, quase todo território natural já estava catalogado, ou seja, quase todas as rotas 

comerciais já eram conhecidas, e suas riquezas inventariadas (o que foi essencial para o 

processo de industrialização tanto nas trocas quanto na diversificação da exploração da 

produção industrial).  

Seu maior representante foi Ratzel, e essa corrente geográfica da Geografia 

Tradicional, acreditava que acima de qualquer fator dominante entre os povos estava a 

territorialidade. Isso tudo foi muito utilizado para fundamentar as conquistas de dominação 

de territórios. Ratzel (1990) afirmava que: “para a geografia alemã, quanto mais civilizado 

era o povo,  mais intenso era o uso de seu meio”.  
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Seguindo as ideias da época e da vertente em questão, os povos tidos civilizados 

eram aqueles que se organizavam em Estados, os demais que não eram assim 

organizados, chamavam-se povos naturais ou segundo Ratzel (1990, p.122), “povos que 

estão majoritariamente submetidos ao domínio da natureza ou dependem desta mais do 

que os povos civilizados”.  

Como continuação do progresso dos povos civilizados, o então constituído Estado, 

tinha como função defender o território que a ele pertencia, e lutar por novos espaços, os 

quais eram chamados de espaços vitais. 

Foi nesse ínterim que surgiu um dos primeiros conceitos geográficos, o 

TERRITÓRIO, que sendo de caráter político, conceitua-se como sendo o estudo das 

relações entre espaço e poder desenvolvidos pelos Estados, e agregou-se esse 

conceito ao espaço vital, com muitas “segundas intenções”, vista que as conquistas 

territoriais colonialistas, que eram características dos povos ditos civilizados, eram 

justificadas pelas buscas desses espaços com intuito de continuar com o progresso da 

civilização. 

 Pode-se dizer que tanto para os colonizadores, quanto para os colonizados, essas 

conquistas territoriais eram tidas como algo normal e até benéfico, pois a prática estatal 

colonialista, que visava maior abrangência da produção e do capital, beneficiava pela 

geração de trabalho e renda, os povos tidos como inferiores. 

Figura 5 - Fonte: Alves, 2010, p. 137 
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 Outra vertente da Geografia Clássica foi o Possibilismo. Tendo seu maior 

representante em Paul Vidal de la Blache, essa corrente iniciou na França em época de 

grande desenvolvimento do país, e La Blache ratificava em seus estudos que o homem 

recebia grande influência da natureza, porém, com a possibilidade de modificá-la intuindo 

melhoria de seu entorno. Essa relação homem x natureza, também bastante explorada no 

Determinismo Geográfico, deu início a ideia de que a natureza era uma fornecedora de 

possibilidades e que o agente modificador geográfico, seria o homem. Daí o nome 

Possibilismo. 

 Nesse cenário surgiu também a Geografia Regional ou Método Regional, que 

comparava regiões conforme suas similitudes ou diferenciações, e utilizando as 

metodologias observacionais e descritivas, pois quanto mais descrições, mais detalhes das 

regiões geográficas se tinham, maior seria a caracterização daquilo que lhes é singular, 

dividiam assim a terra, e repassavam informações dos locais que chamavam de REGIÕES. 

Dessa forma surgiram novos conceitos: 

 

 

 

 

Figura 6 - Fonte: o autor 

  

Seguindo a linha histórica temporal, após o Possibilismo, por volta da década de 1950 

urgia a necessidade de quantificar conceitos, através do uso de métodos matemáticos 

elaborando explicações estatísticas para a Geografia, assim deparamo-nos com a 

Geografia Pragmática ou ainda Geografia Quantitativa, uma corrente que acreditava 

que deveria haver uma comunicação, através de uma linguagem comum, para todas as 

ciências, e que todo conhecimento deveria surgir através de experiências (empirismo). 

Essa linguagem comum seria através do uso das técnicas estatísticas e da matemática, 

R
E

G
IÃ

O

Qualquer área 
geográfica que forme 
uma unidade distinta 

em virtude de 
determinadas 

características, como o 
clima, a vegetação, 
relevo, hidrografia, 
origem étnica ou 

religião.

L
U

G
A

R

Manifestação das 
identidades dos grupos 
sociais e das pessoas. 

Noção de 
pertencimento a certos 

territórios.

E
S

P
A

Ç
O

São as unidades 
geográficas que 

condicionam as formas 
e os processos de 
apropriação dos 

territórios.
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linguagem essa que considerada mais precisa, de maior rigor quanto à aplicabilidade da 

metodologia científica e por fim, foi essa linguagem que forneceu uma espécie significativa 

de poder ao Estado, pois através dos números, manipulava e controlava os dados como 

melhor o conviesse.  

Essa vertente focava bastante nos conceitos de PAISAGENS. Versava também 

sobre suas funções, sobre o ESPAÇO GEOGRÁFICO, e não mais tinha o Território como 

foco principal. 

Foi fortemente criticada a partir da década de 60 por não considerar as 

particularidades dos fenômenos, apenas explica o que ocorre em um determinado 

momento, mas não entre um momento e outro (intervalos). Nesse viés, as associações que 

acontecem no ESPAÇO, são delimitadas em detrimento da localização/distância e o 

homem, este por sua vez, torna-se apenas o consumidor racional nesse ambiente. 

Sendo o homem um ser social e que usufrui do seu ambiente, organizando-o de 

acordo com suas necessidades, temos aqui mais um conceito fundamental que é o de 

SOCIEDADE (grupo de homens ou animais que vivem em um determinado espaço 

geográfico seguindo leis ou regras). 

A Geografia Clássica, no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, exerceram um 

papel extremamente político, enaltecendo as riquezas naturais do país, o que configurou a 

construção de um nacionalismo pátrio. Alguns conceitos como o de Região, Território e 

Paisagem, nas escolas ainda eram tratadas sob a ótica apológica do Estado e segundo 

Jean Michel Brabante (1989, s/p): 

A geografia é antes de tudo a disciplina que permite pela descrição conhecer os 

lugares onde os acontecimentos se passaram. Esta situação subordinada da 

geografia à história foi reforçada pela preocupação patriótica. O objetivo não é o de 

raciocinar sobre um espaço, mas de fazer dele um inventário, para delimitar o 

espaço nacional e situar o cidadão neste quadro [...], o discurso nacional reforçou o 

peso dos elementos físicos, pois ele utilizou com predileção a gama das 

causalidades deterministas a partir dos dados naturais. [...] Esta predileção da 

geografia escolar pela geografia física encontra também suas raízes na geografia 

dos militares. O militar conduz seu raciocínio estratégico a partir dos dados 

topográficos.  

A partir daí, um novo pensamento geográfico renovou-se no: a GEOGRAFIA 

CRÍTICA ou GEOGRAFIA MARXISTA, que está interligada as mudanças políticas, 
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econômicas e tecnológicas em todas as escalas, capaz de mudar o cenário das relações 

socioespaciais (SANTOS, 1978). 

 Surgiu na França, em meados da década de 70, e depois difundiu-se para muitos 

países,  porém, teve maior força com a renovação da geografia nos anos de 1980 na 

Alemanha, Espanha, França e Brasil.  

 No Brasil, o nome que maior representa a Geografia Crítica é o de Milton Santos, 

que publicou muitos trabalhos sobre essa corrente no país. Essa vertente geográfica, 

quebra a neutralidade nos estudos da área e propõe uma nova ordem de engajamento e 

criticidade perante a realidade social, econômica e política no mundo.  

Como parte de uma virada marxista, presentes até então em muitas áreas 

acadêmicas no período, essa Geografia coloca em evidência os problemas e os interesses 

que envolvem relações de poder, defendendo o decréscimo das injustiças sociais e 

econômicas além das diferenças regionais. Defendia também, uma modificação nas 

escolas do ensino de geografia, pois acreditava que o melhor método de aprendizado e de 

formar cidadãos ativos, que lutem pela ampliação de seus direitos civis e sociais, como 

acesso à educação de boa qualidade, a moradia, a posse de seu pedaço de terra, o 

combate à pobreza, que se dava através da estimulação da inteligência e do pensamento 

crítico.  

 A GEOGRAFIA HUMANÍSTICA ou CULTURAL tem em seu nome, seu próprio 

conceito. Trata-se de uma vertente que estuda o homem, suas relações,  comportamentos, 

a forma que agem em detrimento aos sentimentos com pessoas e lugares, tratando da 

cultura dos grupos valorizando as experiências, tanto individuais quanto coletivas. 

 A Geografia Humanística tem seu ponto basilar na geografia crítica, enaltece os 

valores culturais e ratifica o viés de que a relação homem x espaço é subjetiva. Esta mesma 

relação compreende a interação do homem com a paisagem, e mostra-nos que não é 

apenas pela realidade que se dá essa relação, mas também pela prospecção de valores 

que põe à luz as expectativas, a qualidade de vida e principalmente, a satisfação do homem 

com seu entorno. 

 Sabemos que cada indivíduo tem uma visão de mundo diferente, suas 

particularidades, queixas, críticas ou elogios e esses sentimentos ou visões, são expressos 

pelas ações com o ambiente que está inserido: o seu lugar. Esse é onde o ser está 

ambientado, do qual faz parte integrante, que estabelece afetividade para com o meio ou 
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com pessoas. Sua satisfação ou insatisfação reflete-se nas suas atitudes, e dessa forma, 

se organiza o espaço, o seu mundo e se estabelece a forma de que se constituirão suas 

relações futuras.  

 O espaço, por conseguinte, é um emaranhado de ideias que despertam os sentidos 

e o movimento, e se agrega ao pensamento a fim de reconhecer e estruturar a posição dos 

objetos (no espaço). 

A integração que daí provém se faz mais pela afetividade do que pela métrica. Estar 

próximo a alguém, estar junto, significa que há um sentimento, um relacionamento com 

outro ser ou com outro lugar, daí surge à máxima que diz que pessoas fisicamente distantes 

(espaço), podem estar juntas ou muito próximas (afetivo). 

 A GEOGRAFIA AMBIENTAL, trata da relação binominal homem x natureza. Para 

entender de fato essa corrente geográfica, se faz necessário ter dois tipos de conhecimento 

em mente: o da geografia física que estuda as características da Terra como o relevo, as 

águas (rios, mares, oceanos, lagos), o clima, a fauna, a vegetação e o solo; e o da 

geografia humana que estuda a interação do homem com a geografia física com temas 

como populações, distribuições populacionais, composição étnica, globalização, economia 

e suas inter-relações, desigualdades sociais, transporte, fontes de energia, 

sustentabilidade, ecologia política, gestão ambiental e muito mais.  

Contudo pode-se afirmar que segundo Mendonça (2001) é necessário rever  

a convicção de que a abordagem geográfica do ambiente transcende à desgastada 

discussão da dicotomia geografia física versus geografia humana, pois concebe a 

unidade do conhecimento geográfico como resultante da interação entre os 

diferentes elementos e fatores que compõem seu objeto de estudo (2001, p.115) 

Além desses dois vieses de conhecimento, também se faz mister compreender o 

resultado dessas relações, que é a maneira com que os indivíduos, agrupados em 

determinada sociedade, conceituam o ambiente. Aqui, na Geografia Ambiental, é através 

dessa percepção que ele conceitua o seu ambiente para agir de acordo com suas 

impressões, contudo “há que se atentar também para o fato de que muitos geógrafos 

consideram o termo ambiente, ou meio ambiente, um “quase sinônimo” do termo geografia, 

vendo no emprego de expressões tais como “geografia ambiental” um reducionismo” 

(MENDONÇA, 2011, p.116). 
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Essa vertente nos remete ao conceito de GLOBALIZAÇÃO, pois foi esta uma das 

causas que modificou as relações homem x natureza, agregando mudanças tecnológicas 

que merecem contínuos estudos para compreensão dessa relação mutável e dinâmica.  

A Globalização colocou em xeque muitos dos conceitos que a Geografia Clássica 

trouxe à luz, estabelecendo a necessidade de novos debates e reformulação desses 

termos.  

Percebam que desde as épocas mais remotas, os conceitos são mutáveis ao longo 

do processo histórico. O que era uma certeza, com a intervenção do homem, modificação 

de seu meio, transformação do ambiente, formação e aperfeiçoamento cognitivo, aliados a 

afetividade, aos sentidos, as percepções adquiridas pela culturalidade, são mutáveis, 

porém, interligados. Um processo deriva de outro, resguarda algumas de suas bases e se 

adapta aos processos globóticos constantes. Já a História, que passava por um período da 

“busca pelas verdades”, contrapondo-se a todas as explicações baseadas em mitos sobre 

os fatos/acontecimentos históricos do passado, caracteriza uma de suas primeiras divisões 

de estudo: o período de predominância da HISTÓRIA TRADICIONAL ou HISTÓRIA 

POSITIVISTA. 

 Essa corrente Tradicional da História valorizava acima de tudo, o homem como 

indivíduo, sem preocupações com o coletivo, com as camadas populares, mas valorizando 

os heróis que eram narrados nos fatos descritos. Exaltavam o homem como sujeito 

transformador, ativo em seu meio, e seguiam a cronologia dos fatos sempre.  

 Surge então, um grande conceito que deve ser entendido para que se possa 

compreender os períodos posteriores da História. A historiografia! 

 A historiografia positivista ou historiografia tradicional, afirma que a História é 

composta de fatos, e só se pode construir a História a partir de documentos, caso não se 

tenham documentos, não existe possibilidade de existir História. O objeto principal de 

estudo dessa época é, portanto, o documento! 

 A pesquisa baseada nos documentos oficiais se dá por descrições, pois eles não 

podem ser discutidos e muitos, nem podem ser analisados. A partir disso, afirma-se que a 

História é contada através da estrutura política, para dar benefícios aos governantes e ao 

próprio governo.  

Os pensadores positivistas valorizavam muitos os métodos utilizados nas ciências 

naturais, os critérios do cientificismo para explorar todos os fenômenos e acreditavam que 
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seria possível aplicar também nas ciências humanas, tornando essas áreas do 

conhecimento, “mais verdadeiras”. 

 Essa percepção da História fez com que os historiadores revisassem suas 

metodologias, o que culminou na criação de novas tendências historiográficas que 

discutiam os processos de transformação ocorridos nas sociedades. A tendência de maior 

destaque foi a TEORIA MARXISTA. 

 Nessa teoria, a História é explicada através dos fatos materialistas, 

fundamentalmente econômicos que chamam de INFRAESTRUTURA, 

SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA MATERIAL da sociedade, e sua economia era 

pautada pelo consumo dos bens produzidos pelo próprio homem conforme suas 

necessidades, e pelo desenvolvimento da estrutura política e ideológica.  

 Nesse viés do pensamento marxista, a vida social é privilegiada, pois é resultado 

dos benefícios trazidos pela produção material fruto da estrutura econômica que tem como 

objetivo trabalhar fundamentada nas investigações dos processos históricos concretos, 

intervindo de maneira prática sobre os mesmos. 

 A determinação e regulamentação da trajetória, e da construção da História são 

condicionadas a economia segundo a historiografia marxista. 

 A fim de se contrapor as ideologias da História Tradicional, em 1930, foi inaugurado 

uma revista com o nome de Annales d´Historie Économique et Sociale, mais tarde em 1940 

essa revista passou a chamar-se de Annales: Economies, Societés, Civilizations, essas 

publicações deram origem a uma corrente de estudos e com pensamentos diferenciados 

chamado de ESCOLA DE ANALLES. 

 A Escola de Analles trouxe consigo o que muitos historiadores denominam de 

HISTÓRIA ESTRUTURAL, que estuda a história de longa duração, a vida em seus 

aspectos político-econômicos e as organizações da sociedade, contrapondo a História dos 

acontecimentos, que era característica da História Tradicional.  

 Outra corrente vinda da Escola de Analles foi a da HISTÓRIA CULTURAL, que 

valorizava o cotidiano, a vida simples, as ações das pessoas, tudo isso realizado através 

de uma visão do “igual para o igual”, das pessoas que se relacionavam dentro de um 

ambiente social, e não mais com a visão “de cima” ou seja, registrada conforme a visão dos 

governantes, da classe dominante. 
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 Essas correntes conseguiram aproximar a História de outras áreas do conhecimento 

como a Filosofia, a Sociologia, a Geografia, a Psicologia, Antropologia e através de seus 

instrumentos de pesquisa e dos conhecimentos de outras áreas, chegar as respostas dos 

questionamentos pelos quais eram explicados os fatos históricos.  

 Defendiam ainda que o dever das ciências humanas é o de explicar o social em sua 

total completude e não de forma simplista e abstrata. A função do sujeito homem, dotado 

de cognoscência, e as formas possíveis para que ele possa aprender de forma inovadora, 

colocaram as proposta do currículo em pauta. Apresentava-se uma outra linha da história 

que merece ser destacada: a HISTÓRIA TEMÁTICA trazendo as características da história 

local como instrumento pedagógico do ensino aprendizagem. 

 Em meados da década de 90, foram criados e divulgados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) pelo Governo Federal em parceria com o Ministério da 

Educação. Esse documento contém os objetivos, o conteúdo e as formas didáticas 

orientadas para o ensino em nível Fundamental, nas diversas áreas de conhecimento, 

incluindo-se aí, a História e outras áreas do conhecimento, 

 A História, portanto, é um ensino de transformações contínuas e com grande 

capacidade de adaptabilidade a realidade de todos os agentes da sociedade. Dá-se, 

através desse princípio, a importância do educador, professor, docente, estar em constante 

formação, acompanhando essas transformações e adaptando seu método de ensino a elas. 

 Acima foi citado que as correntes da escola de Analles aproximaram a História de 

outras áreas de conhecimento, correto? Pois bem, algumas dessas áreas foram a da 

Psicologia cognitiva, da Antropologia e da Sociologia, e estas, influenciaram de forma muito 

significativa e positiva com novas percepções sobre fatos históricos, forçando uma 

modificação no processo de ensinar a História. Adotou-se a Metodologia Moderna. 

 Atualmente, não é cabível estudar algum tema na disciplina de História sem que o 

professor apresente diferentes abordagens sobre o conteúdo, tornando de fácil 

entendimento ao aluno, que dependendo de quem conta a história, seus conceitos, suas 

percepções, tudo pode mudar. 

 Sabe-se também que devido ao tempo das aulas e ao cumprimento dos 

planejamentos, nem todas as maneiras ou instrumentos de entendimento da história podem 

ser apresentados aos alunos, mas é de fundamental importância que o professor facilite o 

acesso a documentos, reportagens em diferentes fontes como jornais ou revistas, consulta 
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a sites de pesquisa, visitas a museus, conversas com os mais idosos que presenciaram 

algum acontecimento histórico, filmes, documentários, enfim, proporcionar o conhecimento, 

escolhendo métodos que se alinhem com o público que está aprendendo. 

1.3 A trajetória da Geografia enquanto disciplina escolar 

No início de nossas escritas, vimos que a Geografia passou a ser vista como uma ciência 

no âmbito escolar ainda no século XIX, certo? Seguindo uma linha histórica, em 1837 foi 

no Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, que a Geografia enquanto disciplina 

passou a ter seu ensino obrigatório pela primeira vez. O foco nessa época, no entanto, não 

era ensinar somente a geografia física, mas preparar um seleto grupo de pessoas, 

pertencentes a camada da elite brasileira,  que tencionavam exercer cargos públicos ou  

atividades relacionadas, e eram capacitadas politicamente através dessa ciência. 

 Foi somente por volta de 1900, que a Geografia passou a fazer parte de todos os 

currículos em território brasileiro, consolidando-se como uma disciplinar curricular 

obrigatória.  O ensino dessa disciplina, nessa época de consolidação, era voltado aos 

conhecimentos dos aspectos naturais da região, a exaltação do belo, daquilo que a região 

tinha de mais importante, precisavam despertar nos alunos um sentimento patriótico. A 

geografia segundo Cavalcanti (1998, p. 18) se dava pela “transmissão de dados e 

informações gerais sobre os territórios do mundo em geral e dos países em particular”.  

 Destarte, percebe-se que a ciência geográfica passou a representar nas escolas, 

descrições superficiais embasadas em um ensino acrítico que marcou a trajetória da 

Geografia enquanto disciplina como de um caráter conservador. 

 Em 1905, para corroborar com essa ideia de regionalização do Brasil, Manuel Said 

Ali Ida, lançou uma obra intitulada “Compêndio de Geografia Elementar”, com o intuito de 

mostrar todos os aspectos geográficos regionais do país.  

 Vamos aos anos de 1934. Ano esse, que marca a chegada do curso de Geografia 

nas universidades. A primeira a institucionalizar o curso foi a Universidade de São Paulo, 

tendo em seu quadro profissional, docentes com tendências tradicionalistas, influenciados 

pela escola francesa.  

 Segundo autores como Moreira (1988), Silva (1996) e Cavalcanti (1998), essa 

tendência tradicionalista era representada através de explicações quantitativas e objetivas 

da realidade, bem como pela predominância das ideias neutras das ciências e pela relação 
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do homem com a natureza, sem, no entanto levar em consideração as interações sociais e 

coletivas, e sua metodologia/didática era pautada na memorização. 

     Já em 1966, no cenário mundial, Yves Lacoste, geógrafo e geopolítico francês, 

publicou sua obra “Geografia do Subdesenvolvimento”, onde trouxe as primeiras propostas 

da Geografia Crítica, que em 1978, fez o grande nome da geografia crítica no Brasil, Milton 

Santos, influenciado por suas ideias, publicar o livro chamado de “Por uma Geografia 

Nova”.  

Citando Cavalcanti (1998) como embasamento teórico, podemos encontrar em suas 

obras relatos de que a Geografia Crítica mostrou a possibilidade de reorganização do 

ensino dessa disciplina, tanto que: 

As propostas de reformulação do ensino de Geografia também têm em comum o 

fato de explicitarem as possibilidades da Geografia e da prática de ensino de 

cumprirem papeis politicamente voltados aos interesses das classes populares. 

Nesta perspectiva, os estudiosos alertam para a necessidade de se considerar o 

saber e a realidade do aluno como referência para o estudo do espaço geográfico. 

O ensino de Geografia, assim, não deve pautar pela descrição e enumeração de 

dados, priorizando apenas aqueles visíveis e observáveis na sua aparência (na 

maioria das vezes impostos à “memória” dos alunos, sem real interesse por parte 

deles). Ao contrário, o ensino deve propiciar ao aluno a compreensão do espaço 

geográfico na sua concretude, nas suas contradições (CAVALCANTI, 1998, p. 20). 

Posto isso, é notório que a Geografia mostrou seu desenvolvimento positivo, pois 

deu ênfase as relações sociais, ao trabalho, as transformações do espaço geográfico, a 

produção, colocando o meio natural disponível e passível de mutação conforme os 

interesses da sociedade. 

 A Geografia que até então era estudada com o intuito de compreensão do mundo, 

passou a ser uma fonte de inspiração e conhecimento, para transformá-lo! 

Yves Lacoste, através de seus escritos, desejava desvendar o lado oculto da 

geografia, em suas obras perguntava-se com frequência para que o estudo da disciplina de 

Geografia serve? Publicou obra discutindo o uso do conhecimento da Geografia sendo 

utilizado nas estratégias de Guerra. 

Lembremos, que na década de 70, no Brasil especificamente, passava-se a Ditadura 

Militar, e com receio de que esses conhecimentos tanto da Geografia quanto da História 

fossem utilizados como forma de confronto a política ditatorial, mais que depressa, o 

governo mandou unificar essas disciplinas que passou a se chamar Estudos Sociais, dando 
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foco apenas ao ensino da geografia física, e enaltecendo a parte na história que lhes 

conviesse, a fim de evitar qualquer surgimento de movimentos antigoverno, caracterizando 

ameaças ao poder uno da época. Era possível apenas, abordar temas geográficos quando 

estes se encontravam de forma despolitizada. 

Por esse motivo, os livros de Geografia, por tratarem de temas políticos sem a sua 

essência circulavam com desenvoltura em exaltações de realizações do Estado 

Ditatorial. Falava-se, por exemplo, das transformações das paisagens da Amazônia, 

das novas migrações e assentamentos ao longo das grandiosas obras de redenção 

da região norte, mas não se falava das transformações geográficas em curso no 

campo brasileiro com o avanço do capitalismo monopolista em busca da terra. Ou 

quando esse tema era tratado, a análise ficava limitada ao aspecto fisionômico, 

descrição daquilo que os levantamentos empíricos estavam mostrando (SILVA, 

1996, p. 130-131). 

A Geografia fundamentou-se como sendo um instrumento do saber que favorecia 

apenas ao Estado e seus interesses, promovendo a manutenção de status quo.  

Acreditavam que dessa forma, sem a influência direta de pensadores no âmbito 

mundial, poderiam conter as ideias revolucionárias no território brasileiro, pois quem tinha 

acesso ao conhecimento, principalmente de movimentos que ocorriam no exterior, era 

apenas uma camada pequena da população. 

O geógrafo Milton Santos, seguidor dos pensamentos de Lacoste, direcionou seus 

estudos para as relações sociais e seus problemas, característica bem notável da Geografia 

Crítica. 

Em 1990, surge um grande problema nacional. Terminado o período de ditadura, 

constatou-se que a população não desenvolveu seus conhecimentos em Geografia, isso 

foi constatado através de pesquisas realizadas em todo país. Com a urgência de retomada 

de crescimento nas áreas sociais e econômicas, trazidas pelas novas perspectivas do 

século XXI, estabeleceram-se debates e discussões acerca de modificações no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Em 1993, na cidade do Rio de Janeiro, foi inaugurado o núcleo de Pesquisa sobre 

Espaço e Cultura da Universidade Estadual RJ afim de que maiores pesquisas e 

desenvolvimento na área das ciências geográficas se fizessem real. 

Em 1998 foi lançado os objetivos da Geografia, que ratifica a importância do 

conhecimento das relações do homem com a sociedade, com a natureza e suas paisagens. 

Para Cavalcanti (1998, p.25), 
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Para cumprir os objetivos do ensino de Geografia, sintetizados na ideia de 

desenvolvimento do raciocínio geográfico, é preciso que se selecionem e se 

organizem os conteúdos que sejam significativos e socialmente relevantes. A leitura 

do mundo do ponto de vista de sua espacialidade demanda a apropriação, pelos 

alunos, de um conjunto de instrumentos conceituais de interpretação e de 

questionamento da realidade socioespacial.  

 Por isso a importância do papel do profissional que atua na educação, 

propiciando a leitura do mundo a partir de diferenciados instrumentos de interpretação, 

permitindo análises críticas e reflexivas da realidade socioespacial em que vive.  

 

1.4 Aproximações sobre o ensino de História e as instituições específicas  

A trajetória da História enquanto disciplina, está fortemente ligada aos processos políticos 

vigentes em cada época histórica. Assemelha-se muito com a trajetória da Geografia. 

Surgiu no Brasil, bem como a Geografia no século XIX, e teve como seu primeiro 

institucionalizador disciplinar, o Colégio Pedro II, em 1837. Nesse mesmo ano, foi fundado 

o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que teve grande contribuição, juntamente com 

o Colégio Pedro II no desenrolar da História enquanto disciplina. 

O Colégio tinha por objetivo formar/capacitar alguns membros da sociedade elitista 

a fim de que estes ocupassem os mais altos cargos políticos. A Geografia e a História, 

nesses primeiros anos de trajetória como componente curricular obrigatório, têm suas 

marcas históricas se não iguais, muito parecidas. 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), que tinha em seu quadro 

profissional quase que exclusivamente professores que lecionavam no Colégio Pedro II, 

tinham como foco principal na relação de aprendizagem, a exaltação do patriotismo, com 

valorização dos ditos heróis nacionais (na Geografia para que isso ocorresse fizeram a 

divisão do país por regiões). 

Entrando no âmbito da educação especial, em 1854 foi criado o primeiro espaço 

voltado a esse tipo de educação. Foi o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atualmente 

chamado de Instituto Benjamin Costant (IBC), e em 1857, o segundo estabelecimento 

educacional hoje denominado, Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos 

no Rio de Janeiro. 
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O país em 1889 precisava criar uma identidade própria, logo após o período da 

Proclamação da República, e através das aulas de história tentava despertar um 

sentimento de ufania, um sentir patriótico. Os alunos aprendiam conforme os interesses de 

quem estava no poder, exaltando alguns feitos gloriosos e seus heróis.  

Voltando no tempo, vale lembrar que a educação jesuítica dominava o cenário 

educacional, porém, nas escolas, eram utilizados apenas textos bíblicos e o intuito era 

ensinar a escrita e a leitura, sem criticidade em relação a verdade dos fatos, sem 

discussões, apenas aceitações. 

A Igreja que até então tinha uma enorme influência sociopolítica, ditando os temas 

que deveriam ser aprendidos ou não, a partir de 1950 começou a perder seu prestígio 

político sobre o Estado, e as ideias bíblicas escassearam-se dos currículos. 

 Em 1920, alguns operários anarquistas, precisamente nas cidades de Porto Alegre 

e São Paulo, através de movimentos sociais tentaram agregar no âmbito social a ótica das 

lutas sociais, a fim de que se pudesse também, entender a História de uma forma real e 

não romantizada. Chegaram a fundar dez escolas inspirando-se na pedagogia do espanhol 

Francisco Ferrer y Guardia (1849-1909). A metodologia era pautada na valorização da 

racionalidade e do cientificismo, usavam como principal estratégia de ensino, as visitas a 

museus e exposições para desenvolver o pensamento crítico, e abandonar os métodos de 

ensino baseados no decorar. No entanto, o governo conseguiu reprimir duramente qualquer 

levante de tentativa de pensamento que não viesse ao encontro das suas propostas. No 

governo de Arthur Bernardes (1875-1955), as escolas foram fechadas. 

 Em 1926, século XX, inaugurou-se o Instituto Pestalozzi, em São Paulo, 

especializado em atendimentos a pessoas com deficiência mental, aliando a educação com 

atendimentos a saúde.  

 Foi somente no ano de 1934 que o curso de História, em nível superior foi criado, na 

Universidade de São Paulo. Com uma visão tradicionalista, ratificava o prosseguimento dos 

fatos como cerne, ou seja, os fatos acontecem em sucessão e não necessitavam de 

explicações. Leopold van Ranke (1795- 1886), foi um historiador da Prússia que também, 

muito influenciou as concepções tradicionais. Segundo esse historiador, os educadores e 

pesquisadores em geral deveriam assumir uma postura neutra no momento de ensinar, 

repassar os conhecimentos sem discussões utilizando como metodologia a exposição 

cronológica da história. A avaliação nesse processo seria com provas orais e escritas, 
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baseadas nos livros de catequese, trazendo perguntas objetivas e respostas diretas. Essa 

caracterização do ensino tradicional, com aulas expositivas, apoio de livros didáticos 

estimulando a ação de decorar datas, nomes e acontecimentos, na neutralidade das ideias, 

inspirada no método francês do século 19, tinha por referência a construção dos estados-

nações. 

     Helena Antipoff, em 1945, no Instituto Pestalozzi, fez o primeiro atendimento 

educacional especializado às pessoas com deficiência. Em 1954, é fundada a primeira 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. 

    1957 foi um ano marcante, onde se deu o esgotamento da História como disciplina 

autônoma, através da publicação da obra “Introdução Metodológica aos Estudos Sociais”, 

realizada por Delgado Carvalho.  

 Rompe o cenário governamental a era da Ditadura, e em 1971, surge a disciplina de 

Estudos Sociais que acaba por empobrecer todos os conteúdos escolares, e muito mais, 

as grades dos cursos superiores de História. O importante ainda era o civismo e não a 

criticidade. Os professores para que pudessem lecionar, deveriam ser formados na área, o 

que deixou muitos graduados em História, sem emprego. Essa determinação se fez pelo 

Ministério da Educação em 1976. 

 Nessa mesma época, as ideias de Piaget (1896-1980) e de Vygotstky (1896-1934) 

tomaram grande proporção em relação as inovadoras ideias de metodologias. Esses 

autores, baseados em teorias cognitivas, apontavam a busca por abordagens sociais 

diversificadas, políticas, culturais e econômicas. O maior objetivo era formar um aluno com 

pensamento crítico e com a certeza de que a história não tem apenas uma verdade, e que, 

sim, pode ser discutida, pode ser ensinada por eixos temáticos, por consultas a fontes 

históricas, documentais, formando um paralelo entre passado e presente.  

Foi nessa década de 70 também que a Educação Inclusiva surgiu no Brasil. Algumas 

(poucas) escolas começam a concordar com a introdução de sujeitos com alguma 

necessidade especial no ambiente escolar, desde que, esses mesmos sujeitos, 

conseguissem se adequar aos planos de ensino. 

 Em 1986, há a proposta da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, do 

ensino por eixos temáticos. Não foi bem aceito em princípio, mas corroborou na elaboração 

do Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) mais tardiamente.  
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  Foi nos anos de 1997, que a disciplina de Estudos Sociais se desfez, separou-se 

novamente em História e Geografia, e foi a partir dessa data que começou-se a pensar de 

forma diferenciada sobre as singularidades de cada disciplina. 

Em 1994, a Conferência de Salamanca, foi o marco divisor de eras para a Educação 

Inclusiva. Declarava que os discentes, com necessidades especiais ou não, devem 

frequentar o mesmo espaço de ensino regular, e devem ser educados como todos os 

demais, com todas as adaptações e apoio necessário.  

 Urge daí, a necessidade de estabelecimento de novos objetivos para essas áreas 

respectivamente. Então, em 1997, através da publicação do PCNs, definiram-se esses 

objetivos na intenção de começar a formar sujeitos ativos no processo de construção 

evolutiva da história. 

 Entretanto, todos têm direito a educação, todas as raças, culturas, etnias, 

independente de características físicas ou singularidades cromossômicas, então, em 2003, 

o Conselho Nacional da Educação, determinou através de lei que a cultura afro-brasileira 

deveria, obrigatoriamente, fazer parte do currículo escolar, o que culmina com a visão da 

derrocada do eurocentrismo histórico. 

 A Lei 10.639/03 foi criada e colocada em vigor com objetivo de ensinar nas escolas 

a história cultural afro-brasileira, para que seus descendentes possam conhecer suas 

origens e assim como todos, orgulharem-se da mesma. Nosso país é multicultural, 

multipartidário em relação a muitas concepções, sendo assim, é necessário respeito para 

com todos, e respeito é uma consequência do conhecimento.  

Respeitamos o que conhecemos, e daí se faz ainda mais importante o ensinar as 

diversas culturas, costumes e crenças. Um pouco mais tarde, a Lei 10.639 foi 

complementada e passou a ser 11.645/10 que informa que além dos afro-brasileiros, os 

indígenas também devem ter sua cultura estudada em todas as escolas públicas e privada, 

sendo uma matéria obrigatória no currículo escolar. 

 No entanto, não basta que as matérias ou a forma de como ensinar seja colocada 

em lei senão houver uma atualização dos professores para isso. O docente para que tenha 

possibilidade de ministrar uma aula consistente, com real aprendizado, primeiro deve 

entender/conhecer todo o processo histórico. A disciplina de História é beneficiada com 

diversas alternativas em relação as abordagens de conteúdo, podendo se fazer valer de 

diferentes instrumentos para aprendizagem, coisa que até pouco tempo atrás não era 
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possível.  Conhecer a ligação do passado com o presente, utilizando diversas fontes, 

refletindo com opiniões diferentes, torna ainda mais rico o aprendizado, evitando um estudo 

já estereotipado, repetidor do que sempre foi pregado no decorrer dos tempos. 
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2. FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Vocês sabem o que é currículo? Para que ele serve? 

São todos iguais? Essas e outras elucidações têm 

enfoque nesse capítulo, contemplando esse 

instrumento facilitador do ensino, que é obrigatório e 

deve levar em consideração, quando de sua 

produção, as especificidades de cada local, público 

a que atende e os objetivos principais do binômio 

ensinar-aprender. (Fonte: o autor). 
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2.1 O que é o currículo? 

Para termos uma educação básica em todas as suas etapas e modalidade de qualidade é 

necessário respeitar esse direito, que está assegurado pelas legislações que regem como a 

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. A assertiva de 

que não basta ofertar a educação em suas etapas e modalidades, mas que é preciso ofertar com 

qualidade permeia todo o currículo escolar. Então vamos falar um pouco da qualidade da educação 

através da organização curricular, e isso tudo dentro de uma instância da Educação básica na 

modalidade educação Especial.  A educação proporciona o desenvolvimento humano, e esse 

desenvolvimento, humano deve acontecer com vistas à cidadania plena com liberdade e acima de 

tudo, valorizando as diferenças.  

O currículo e consequentemente as diretrizes curriculares, surgiram para estabelecer uma 

base nacional comum, que organizam as propostas pedagógicas de todas as redes de ensino 

brasileiras. 

 O que é currículo então e quantas formas curriculares existem? Sabemos que de forma bem 

sucinta o currículo é a organização do conteúdo ou do conhecimento que se adquire na escola ou 

na graduação ou na pós-graduação, enfim o currículo é o conhecimento adquirido de forma 

organizada e formal. 

 A partir do momento que a sociedade brasileira se organizou para a escolarização de todos 

foi necessário pensar em um padrão desse conhecimento e de que forma iria ser ensinado. E a 

organização curricular, veio também para que em todas as localizações brasileiras fosse possível 

ter um ensino semelhante e que proporcionasse igualdade de ensino. Porém, o currículo não trata 

apenas do conteúdo propriamente dito. O currículo diz respeito também: 

proporciona

EDUCAÇÃO

CIDADANIA
DESENVOLVIME
NTO HUMANO E

Figura 7 - Fonte: o autor 
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Questões de poder, tanto nas relações professor/aluno e administrador/professor, 

quanto em todas as relações que permeiam o cotidiano da escola e fora dela, ou 

seja, envolve relações de classes sociais (classe dominante/classe dominada) e 

questões raciais, étnicas e de gênero não se restringindo a uma questão de 

conteúdo. (HORNBURG e SILVA, 2007.p.1) 

  

 

Figura 8 - Fonte: o autor 

 Com isso podemos entender currículo como uma construção do conhecimento 

historicamente produzido através da transmissão desse conteúdo e a forma como ele é 

compreendido. O instrumento escolar da Educação básica que viabiliza a construção do currículo 

é o de cada escola, portanto, o currículo não é neutro, é totalmente imbuído da cultura, sociedade, 

política e economia que circunda aquela escola especificamente. Outro fator importante é o de que 

o currículo está sempre em movimento e é continuamente construído. 

 Ainda hoje nosso currículo é objeto de estudo constante, pois, pressupõe mudanças e 

melhorias diárias que são viabilizadas através de si mesmo. As escolas da Educação básica 

brasileira na atualidade trabalham com o currículo fragmentado e também de forma hierárquica. 

Separa os conteúdos por disciplinas como Matemática, Geografia, Língua portuguesa, História, 

Artes, Filosofia entre outras e ainda comete o equívoco de considerar algumas disciplinas mais 

importantes que outras, dando-lhes um maior número de aulas e um elevado status. 

 Busca-se constantemente pelos professores diminuir essa fragmentação e hierarquização 

através da interdisciplinaridade que favorece o diálogo e a interdependência entre as áreas de 

estudos. 

 O termo currículo pode ser entendido de várias maneiras, pois tem as mais variadas 

definições, mas o que está diretamente a ele alicerçado é que remete as questões de conteúdo, ou 

seja, de um assunto, ou de uma disciplina em particular, ou ainda, que se refere ao programa de 

estudos estabelecido pelas diretrizes para aquela instituição de ensino. Nesse sentido importa ao 

currículo determinar o que é prioridade de estudo e então, a tarefa se localiza no fator de elaborar 

uma base principal para se construir a totalidade curricular depois. 

PPP

Projeto Político Pedagógico
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 Uma vez definida a base, o currículo se desenvolverá sob aquela perspectiva. Temos vários 

autores que falam sob determinadas óticas. Há quem fale, por exemplo, em: 

 

Figura 9 - Fonte: o autor 

Alguns educadores falam sobre o “currículo oculto” pelo que entendem, aquelas 

coisas que os alunos aprendem na escola por causa do modo pelo qual o trabalho 

da escola é planejado e organizado, mas que não são em si mesmas claramente 

incluídas no planejamento e nem estão na consciência dos responsáveis pela 

escola. Os papéis sociais, por exemplo, são ao que se diz, aprendidos desse modo, 

da mesma forma que os papéis sexuais e as atitudes com relação a muitos outros 

aspectos da vida. Implícitas em todo o conjunto de disposições estão as atitudes e 

os valores daqueles que as criam, sendo esses valores comunicados aos alunos de 

um modo acidental e talvez sinistro. (KELLY, 1981, p.1,2) 

 O currículo oculto4, portanto, pode ser considerado oculto apenas para o estudante, 

pois quem planeja o currículo, planeja com intenção. E se há uma intenção então, pode ser 

passível de legitimação a partir de sua execução. 

 Da mesma maneira que se fala em currículo oculto, podemos também relacionar o 

currículo oficial, o currículo que está escrito e aprovado dentro da legislação educacional, 

e o currículo real, que é o que realmente acontece na prática diária das instituições e mais 

especificamente dentro da sala de aula.  

 Essa diferença que ocorre entre currículo real e currículo oficial pode se dar por 

inúmeros problemas. Pode ser de forma consciente quando os professores sabem o que 

realmente está escrito nesse currículo e não o fazem por questões sociais e/ou políticas, 

mas pode também se dar pela incapacidade de ministrar o que fora planejado. O que 

realmente acredita-se é que as intenções de quem escreve o currículo e as diretrizes estão 

muito distantes do que acontece no chão da escola e isso coloca em risco o aprendizado. 

 Essa distinção entre currículo real e oficial nos leva imediatamente a reflexão da 

práxis educativa que o currículo escolar nos fornece. Essa distância entre teoria e prática 

 
4 Currículo oculto tem sua discussão com os estudos de Giroux em 1986, com sua obra: Teoria crítica e 
resistência em educação (para além das teorias da reprodução) Petrópolis, Vozes, 1986 e Paulo Freire. 

Currículo Oculto
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ainda é percebida nas escolas brasileiras e não podemos perder de vista que o currículo 

eficiente é o que consegue eliminar esse vácuo entre currículo real e oficial. 

 Continuando, pensando nas formas curriculares existentes e na definição de 

currículo propriamente dito para posteriormente podermos discutir as adaptações 

curriculares na escola e o currículo específico para a educação especial e a gestão na área 

da educação especial, podemos citar o currículo dito formal e o currículo informal. 

 O currículo formal, como a própria palavra já suscita diz respeito as atividades 

formais que acontecem dentro do horário normal da escola, e o currículo informal é o que 

podemos definir como o que ocorre de forma extracurricular como torneios esportivos, 

gincanas culturais, entre outros que tem tanta relevância educacional quanto a que está 

dentro dos horários de sala de aula. 

 Dessa maneira podemos ter como currículo tudo que está planejado 

intencionalmente pelos professores e que oferece habilidades, conhecimento e 

posteriormente atitudes valorizadas socialmente e que estão à disposição daqueles que 

ocupam os bancos escolares através de muitos arranjos, seja na escola de educação 

básica ou na faculdade.  

 É fato que as diretrizes curriculares e os currículos de cada escola priorizam a 

aquisição de conhecimento, habilidades e atitudes, e que estes promovem a inclusão ou a 

exclusão dos seres humanos na sociedade, por isso, toda aprendizagem que é 

proporcionada de forma planejada e intencional dentro e fora da escola é considerada parte 

do currículo. 

2.2 Como adaptar o currículo dentro do espaço escolar 

Uma vez estabelecidas algumas considerações acerca do currículo, o que é, de que forma 

ocorre, passamos agora a estabelecer como acontecem as adaptações do currículo.  

 Sabemos também que quando se trata de educação inclusiva e aprendizado escolar 

existem muitos mitos, preconceitos, e consequentemente, dificultadores que podem ser os 

mais variados desde as questões que envolvem a infraestrutura e materiais adequados até 

a formação e a capacidade dos profissionais da educação para trabalhar nessa área. Além 

desses itens ainda temos a inserção e o comprometimento familiar com esse aluno incluso, 

quando relegam somente a escola a tarefa de ensinar, e indo um pouco além, também 
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podemos incluir os profissionais da área da saúde como médicos e terapeutas que estão 

ausentes do espaço escolar e não compreende o trabalho como um todo. 

 

 

Figura 10 - Fonte: o autor 

 A união da família, dos professores, dos profissionais da saúde e logicamente do 

Estado, fornecem uma prospecção infinitamente maior na construção de um currículo que 

atenda esse aluno específico. 

 O aluno da Educação Especial necessita de um currículo que contenha um 

planejamento com ferramentas que possibilitem a sua efetividade. Existem em cada espaço 

escolar diferenciadas formas de promover o atendimento que promovem o aluno. Por 

exemplo, na socioeducação para meninos e meninas privadas de liberdade existe o PIA 

(Plano Individualizado de Atendimento), onde o plano de recuperação de cada um desses 

adolescentes se dá de forma a contemplar a sua individualidade. Na educação inclusiva 

temos o PEI (Plano de Ensino Individualizado), onde o currículo adaptado que a escola 

produziu traça metas para que ocorra com maior proficiência o aprendizado do aluno. O 

ideal também desse currículo adaptado é ter a presença de psicólogos, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos quando tem alunos assistidos pelos mesmos, pois estes, 

com certeza podem indicar caminhos que ajudarão na assimilação do conhecimento.  

 Apesar de o PEI ser um forte instrumento de auxílio para o aprendizado, muitas 

escolas não sabem nem do que se trata esse plano quanto mais da sua aplicabilidade. Se 

a escola não utiliza o currículo adaptado também deixa de oferecer a oportunidade aos 

seus alunos de desenvolvimento mais preciso. 

 A Lei 13.146/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com Deficiência 

(Estatuto da pessoa com Deficiência) traz em sua escrita a necessidade do currículo 

adaptado. Vejamos o artigo 28: 

 

Escola inclusiva formada por todos

infraestrutura
professores 
capacitados

família
profissionais 

da saúde
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Art. 28.  Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 

incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida; II - 

aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de 

recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 

especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para 

atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno 

acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o 

exercício de sua autonomia; IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como 

primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, 

em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas; V - adoção de medidas 

individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento 

acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a 

permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino; VI - 

pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas 

pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia 

assistiva;   VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de 

atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de 

acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de 

tecnologia assistiva; VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas 

famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar; IX - adoção de 

medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, 

culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, 

as habilidades e os interesses do estudante com deficiência; X - adoção de práticas 

pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de 

professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional 

especializado; XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento 

educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias 

intérpretes e de profissionais de apoio; XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema 

Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades 

funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação; XIII - acesso 

à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de 

oportunidades e condições com as demais pessoas;   XIV - inclusão em conteúdos 

curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e 

tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos 

campos de conhecimento; XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade 

de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema 
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escolar; XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação 

e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às 

atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino; XVII - 

oferta de profissionais de apoio escolar; XVIII - articulação intersetorial na 

implementação de políticas públicas. § 1o  Às instituições privadas, de qualquer 

nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, 

II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, 

sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas 

mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. § 

2o  Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso 

XI do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte: I - os tradutores e intérpretes 

da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio 

completo e certificado de proficiência na Libras; (Vigência) II - os tradutores e 

intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula 

dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com 

habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras. (Vigência) 

(EPD, 2015) 

 Trouxemos o artigo 28 em sua íntegra para que possamos compreender com maior 

clareza sobre o PEI e a diferença que faz no atendimento do aluno público-alvo da 

Educação Especial . Veja por exemplo como está claro no inciso III a obrigatoriedade do 

PEI. 

 

 

Figura 11 - Inciso III - Obrigatoriedade do PEI 

  

 Veja que todas as escolas estão inseridas nesse artigo, sejam elas públicas ou 

privadas, pois é sempre bom lembrar que uma escola privada para funcionar precisa da 

concessão pública. 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional
especializado, assim como os demais serviços e adaptações
razoáveis, para atender às características dos estudantes com
deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de
igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;
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 Muitos professores por falta de capacitação adequada para atender a inclusão 

acabam não proporcionando um atendimento adequado aos alunos. Quando nos 

deparamos com um aluno da Educação Especial em nossas classes regulares é muito 

comum nos perguntarmos: E agora? O que vamos fazer? Como vou trabalhar com esse 

aluno? De que maneira posso trazer atividades que ele tenha condições de realizar? Quais 

metodologias devo aplicar para obter uma avaliação eficiente e um aprendizado real? É 

necessário elaborar um plano de ensino para esse aluno? E depois de tantos 

questionamentos notaremos que não existe uma receita pronta, que não dá pra copiar e 

colar, tampouco utilizar o que foi sucesso em outra aplicação, isso não será certeza de 

sucesso novamente.  

 Se pensarmos ainda que existem as peculiaridades individuais de cada um na hora 

de aprender e que são essas peculiaridades que devem ser levadas em conta para que 

haja sucesso no momento de assimilação de conteúdo, o plano individual é com certeza 

instrumento primordial para que a atuação do professor dê certo e o seu aluno cresça e 

consiga adquirir os conhecimentos necessários. 

 

 

Figura 12 - Fonte: o autor 

 

 A inclusão escolar vem aos poucos se solidificando. Não como algo a ser discutido 

se é possível ou não, mas como algo que tem que permanecer, se concretizar e progredir 

em direção a relação ensino e aprendizagem. Cabe sim a escola, a comunidade, aos 

profissionais da saúde e ao aluno unirem-se em prol de seu crescimento. 

 Em meados de 1990 em uma certa escola, uma professora ministrava aula de 

educação artística e muito feliz com seu giz colorido explicava sobre a mistura das cores 

primárias e secundárias numa classe de 5ª série. Ministrava sua aula dessa maneira:  

 

Somos todos iguais diante das nossas diferenças.
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“Vocês estão vendo aqui? Azul + amarelo = verde; Amarelo + vermelho = laranja”, e assim procedia 

sua aula... Logo a sua frente uma aluna ficava com sua mão levantada angustiada para fazer uma 

pergunta a professora, que disse a mesma “só um minuto, já te atendo”. Depois de explicar todas as 

cores finalmente a professora disse a aluna: “O que você queria perguntar”? A aluna respondeu: 

“Não quero perguntar nada professora, eu só quero dizer que não estou vendo”. E rapidamente uma 

colega ao lado disse a professora: “Ela não enxerga professora.” 

 Essa é uma pequena historieta para lembrar como tudo era no princípio. Alunos 

chegavam, iam direto para as salas, não havia uma recepção como deveria ser por parte 

da escola para a família, não havia uma conversa entre equipe pedagógica, direção e 

professores para explicar que havia agora na escola um aluno novo e que iria necessitar 

de atenção diferenciada, não havia um preparo dos profissionais para tratar com clareza 

de alunos inclusos, e por consequência uma sucessão de erros ocorreram nas escolas 

fazendo com que se colocasse em voga um lema muito repetido nessa época de que a 

inclusão excluía.  

 Não é mais assim, cabe aos gestores no seu coletivo conhecer e trabalhar em 

benefício da inclusão nas suas mais diversas formas. 

2.3 Currículo para Educação Especial 

Até aqui falamos um pouco sobre currículo e sobre a adaptação do currículo escolar. Agora 

vamos falar desse currículo na Educação especial. 

A Educação Especial é uma modalidade de educação escolar, de natureza 

complexa, oferecida às pessoas com necessidades educacionais especiais em 

todos os níveis e demais modalidades que estruturam a oferta educacional no 

Estado brasileiro. Os saberes advindos dessa modalidade de ensino possibilitam a 

compreensão do direito de todos à educação e à concretização dos paradigmas 

educacionais inclusivos na contemporaneidade. Desde a Constituição de 1988 

(inciso III do artigo 208), a Educação Especial está garantida como dever do Estado 

e sua realização deve ser assegurada preferencialmente na rede regular de ensino 

e por meio do atendimento educacional especializado. Atualmente, esta é uma 

questão contemplada nos normativos que regem a educação nacional, expressa em 

legislação, incorporada e naturalizada na e pela sociedade, a fim de assegurar o 

processo educativo das pessoas com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. (GDF, 2015, p. 8). 
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 Da mesma maneira que nas classes regulares o discurso vigente não é mais o de 

acesso à educação para todos, mas sim o da permanência na escola e permanência  com 

qualidade, assim também o é, na escola com as questões da educação inclusiva. 

 Nessa linha de raciocínio o alinhamento tem que ser também entre os mantenedores 

da educação, municípios, estados e governo federal fiscalizado pelo ministério da educação 

e fundamentado em três eixos: Institucionalização, financiamento e as práticas 

pedagógicas inclusivas. Dentro dessa última, temos o currículo escolar. 

O currículo, nessa lógica, deve apontar caminhos para a atenção à diversidade da 

comunidade escolar. Nesta perspectiva, a realização de CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL, as adaptações do 

currículo comum têm por objetivo atender as necessidades particulares de 

estudantes, decorrentes de sua elevada capacidade ou de suas dificuldades para 

aprender. Orientada por esse paradigma, a terminologia – Necessidades 

Educacionais Especiais – está associada às dificuldades de aprendizagem, no 

modo particular de ser e estar no mundo, de vivenciar e de responder a desafios 

apontados no cotidiano escolar, e não essencialmente vinculados a deficiências ou 

a altas capacidades. (GDF, 2015, p. 8 e 9) 

 A educação especial deve proporcionar condições para que a aprendizagem 

aconteça e proporcione ao aluno ressignificar o seu mundo, dado que a sala de aula 

representa o local verdadeiro de inclusão no contexto escolar, pois somente a sala de 

recursos não faz a inclusão na sua íntegra e para isso o currículo deve ser dinâmico e 

flexível podendo promover a aprendizagem real. O currículo na educação especial deve ir 

além da simples lógica de adaptação e necessita urgentemente promover as experiências 

individuais da vida desses alunos. Incorporar as adaptações e superá-las. 

 A educação especial fundamenta-se principalmente no princípio de equidade. 

Independente de qual seja a necessidade educacional especial do aluno a equidade deve 

estar em primeiro plano como foco para a promoção da igualdade de oportunidades 

educacionais. O currículo nesse caso é fundamental, pois, proporciona possibilidades 

inclusivas. Também é importante levar em consideração ao falar de currículo os conceitos 

corretos e a filosofia da educação que rege o cotidiano escolar e o que dele decorre. 

 O currículo escolar é a principal forma para organizar didaticamente o processo de 

ensino aprendizagem partindo da seleção do conteúdo e da prática de vida nos âmbitos 

social, cultural, político e econômico. Também o próprio conceito de currículo não está 

fechado e assim como a sociedade evolui, o conceito de currículo e das práticas que devem 
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ser ensinadas pelo currículo modificam periodicamente. Segundo (SACRISTÁN, 2000, 

p.32), o conceito de currículo está em permanente movimento, sendo, “um ponto central de 

referência na melhoria da qualidade do ensino, na mudança das condições da prática, no 

geral e nos projetos de inovação dos centros escolares”. 

 Concorda-se com Sacristán, pois afinal, currículo são os saberes que serão 

ensinados, compartilhados pela escola e está diretamente ligado a sociedade, que é puro 

movimento, mudança e superação. A educação especial em seu currículo especial 

necessita acolher e respeitar as diferenças com ensino de qualidade. O currículo na 

educação especial e suas adequações são entendidos como um grupo de alterações 

diretas no planejamento, nas atividades, nos objetivos de ensino e principalmente nas 

formas de avaliação. 

 

 

 

Figura 13 - fonte: o autor 

 A inclusão em classe regular exige adequações no projeto político pedagógico 

da escola focalizando serviços de apoio e infraestrutura para que as atividades 

aconteçam tanto em sala quanto individualmente. Além disso, também são realizadas 

adaptações no currículo de classe que está vinculado basicamente as atividades 

elaboradas para este aluno realizar em sala de aula.  

Por último, mas não menos importante as adaptações individuais como a da 

avaliação. 
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Figura 14 Fonte: GDF. Secretaria de Estado de educação do Distrito Federal. CURRICULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA –

EDUCAÇÃO ESPECIAL – 2015. 

 

 A inclusão se faz com educação para todos, educação para os Direitos Humanos, 

Educação para o que é diferente/diverso. 

 Para estudantes com deficiência sugere-se organizar ambientes dentro da sala de 

aula que incitem aprendizagens significativas; adequar materiais escritos de uso diário; 

instrumentos de avaliação adequada como, por exemplo, avaliação oral; utilizar tecnologias 

para os que não fazem de forma oral e entre tantas outras, eliminar qualquer tipo de 

atividade que o impeça de participar igualmente. 

 Para alunos com transtorno global de desenvolvimento (TGD), vale lembrar que tem 

programas e processos específicos de acordo com o grau de dificuldade de cada estudante, 

por isso é necessário fortalecer laços com o estudante, que favoreçam posteriormente a 

sua prática pedagógica. É indiscutível que o profissional que trabalha com esses 

estudantes necessita ter um olhar mais refinado e que precisa também de criatividade nas 

estratégias para despertar nele o interesse nas atividades. 

 O estudante com Altas Habilidades/Superdotação requer também, um currículo 

direcionado e especializado, onde, por exemplo, ao superdotado sugere-se um 

A educação especial tem como público alvo 
estudantes com deficiências 

intelectuais/mentais, sensoriais (auditiva, visual 
e surdocegueira), deficiências múltiplas e 

físicas, transtornos globais de desenvolvimento 
(autismo, autismo atípico, transtorno de Rett, 

transtorno desintegrativo da infância e 
transtorno de Asperger) e estudantes com altas 
habilidades /superdotação. (GDF, 2015, p. 23)
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atendimento extra com o objetivo de aprofundar conteúdo. Outra importante forma de 

ensino se refere à maneira como essa aprendizagem é desenvolvida, que leva em conta o 

modo como o aluno aprende e também a cultura em que está inserido. 

 

 

 

Figura 15 - fonte: o autor 

  

 A partir de todo o exposto sobre currículo e suas adaptações vamos agora entender 

um pouco mais esse currículo sob o prisma da gestão escolar, como funciona a gestão 

escolar para a educação especial.  

2.4 Importância da gestão para Educação Especial 

A gestão escolar tem papel fundamental na intervenção e modificação dos currículos que 

permeiam a escola. Sem gestão não há mudança, não há evolução, consequentemente 

não há inclusão. A gestão da escola necessita estar sempre, diariamente, afirmando seu 

compromisso e renovando suas políticas com a inclusão, respeitando a constituição de 

1988, a declaração de Salamanca de 1994, os Direitos Humanos 1948 e a promoção da 

dignidade humana sempre. 

Educação especial
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 À gestão cabe através de metodologias e estratégias, promover a educação inclusiva 

e de qualidade fomentando atitudes positivas de alunos, professores, familiares, 

principalmente superando a ignorância e o desconhecimento, inclusive o medo e o 

preconceito. Sempre que a escola promover uma atividade que tenha sucesso, difundir a 

ideia para que se multiplique é essencial. Uma gestão apagada anula as suas vitórias, 

quando existem minimamente. Outro fator de relevância em uma gestão é o estímulo ao 

trabalho voluntário sério e competente dos familiares que convivem diariamente com os 

seus. 

 Tudo isso deve estar contido no planejamento da escola dentro do Projeto Político 

Pedagógico contemplando ações que se voltem a inclusão diária. O gestor nesse sentido 

tem papel fundamental, pois é ele quem abre os espaços da escola e torna a democracia 

possível. O cotidiano escolar necessita de flexibilidade e colaboração de todos. 

 O novo traz sempre muita angústia, principalmente quando existem procedimentos 

arraigados dentro do espaço escolar e que não dão muita abertura para o existir. Nesse 

momento do temor, do receio, da resistência, do mito, do preconceito em relação a 

educação especial e inclusiva, o gestor é peça chave do quebra cabeça, aparando arestas, 

abrindo oportunidades, proporcionando crescimento e encorajando a todos a 

experimentarem esse novo com boas práticas e respeitando a individualidade de cada um. 

 Quando falamos do gestor, claro que apontamos para uma pessoa em especial, o 

diretor, o gestor, mas não esqueçamos que dentro do princípio democrático de gestão, 

estamos falando de todos os que compõem a escola, pois se o gestor quer e os professores 

e a comunidade não, tudo se torna muito difícil e fadado ao fracasso.  

 O processo de inclusão - sim o processo, pois não acontece de uma hora para outra, 

é algo que leva muito tempo, vê-se, por exemplo, desde a declaração de Salamanca o 

quanto andamos no caminho da inclusão e ainda muitas vezes como caranguejos – 

depende de todos, onde cada um tem seu papel. Todos são fundamentais. 

Administradores locais e diretores de escolas podem ter um papel significativo 

quanto a fazer com que as escolas respondam mais às crianças com necessidades 

educacionais especiais desde que a eles sejam fornecidos a devida autonomia e 

adequado treinamento para que possam fazê-lo. (...) Uma administração escolar 

bem sucedida depende de um envolvimento ativo e reativo de professores do 

pessoal e do desenvolvimento de cooperação efetiva de trabalho em grupo no 

sentido de atender as necessidades dos estudantes. (UNESCO, 1994, p.143). 
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 Todas essas questões debatidas nesse capítulo têm como objetivo o que tudo na 

educação nos remete: A inclusão de todos pela educação e com qualidade.  

 Coerência, sensibilidade, conhecimento, políticas públicas adequadas, professores 

capacitados e tudo mais já dito anteriormente conduzem a inclusão. Estudamos sobre 

currículos, suas diferenças, conceitos, adaptações para alunos com necessidades 

especiais de aprendizado. 

 Ressaltamos a importância do PEI e do PIA e a necessidade de as escolas 

conhecerem esse instrumento. A importância da família, da instituição e em especial do 

gestor no processo de inclusão também foram contemplados.  
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Figura 15 - fonte: O autor 
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3. CURRÍCULO E O ENSINO DE HISTÓRIA E DE GEOGRAFIA 

Ao entendermos melhor os objetivos, objetos, a 

linguagem, como fazer o planejamento e escolher 

os conteúdos a serem ensinados, elencando os 

materiais metodológicos adequados para ensino, o 

aprendizado de fato, se faz. De forma real, 

equilibrada e crítica, surge a figura do aprendiz 

num contexto político, cultural e social, melhorando 

seu entorno coletivo. (Fonte: o autor) 
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3.1 A História e a Geografia enquanto disciplinas escolares: objetos, objetivos e 

finalidades do ensinar-aprender 

Até aqui, vimos nas páginas anteriores todo o processo de consolidação e transformações 

do ensino nas disciplinas de História e Geografia. Pudemos perceber que com os avanços 

e o passar do tempo, o Homem como ser social, passou a ter uma visão coletiva, 

preocupado com seu entorno, tornou-se um indivíduo contextualizado, em consonância 

com sua época e seus problemas, e esse processo continua em evolução.  

 Sendo assim, podemos dizer que um dos principais, se não o mais importante, 

objetivo da disciplina de História é o RESGATE SOCIOCULTURAL de um determinado 

povo ou de uma região, a fim de que se entenda o processo de evolução, de civilização e 

desenvolvimento que se deu, para entendimento de sua realidade, do presente. É posto 

que a História não consiga transformar o passado, mas corrobora em grande escala, no 

tempo presente e futuro, na perspectiva de esclarecimentos de fatos que não deram certo, 

ou até mesmo, que se sucederam de forma positiva, influenciando nas decisões cotidianas. 

Trazendo essas visões para a sala de aula, o ensino de História deve oportunizar 

aos aprendizes várias ópticas de se entender um determinado fato, diferentes visões sobre 

algo, pois leva-se em consideração todo a bagagem cultural, cognoscente e de vivência 

que cada um carrega consigo, o que confere vieses diferentes de interpretação. 

 Com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, intencionando uma direção 

mais precisa em relação ao ensino, assuntos como ÉTICA e PLURALIDADE CULTURAL 

tomaram parte das discussões de aprendizado.  

Os objetivos atuais, que tendem a identificar e estudar as diferenças culturais, 

identitárias, dentro do território ocupado pelo homem, deixam evidente a diversidade, o 

respeito e valorização por tudo e todos. 

 A CIDADANIA é outro tema de grande relevância, evidenciado também pelos PCNs, 

e traz contribuições significativas na construção dessas identidades, pois agregado a esse 

tema, temos a aquisição dos direitos civis, políticos, socioculturais tão importantes no 

processo evolutivo humano e social. 

 E quando falamos em processos transformadores, homem ativo, transformador 

social, não estamos nos referindo a nenhuma espécie de homem herói, ou com algum 

estereótipo diferenciado. Referimo-nos sim, a sujeitos como eu e você, nós, sujeitos 

comuns que vivemos nossas vidas de maneira típica, trabalhando, estudando, com 
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momentos de lazer, de angústia, de resoluções e ações pontuais, enfim, NÓS SOMOS OS 

CONSTRUTORES SOCIAIS, parte integrante da sociedade, pessoas de vida pública ou 

não, mas que de alguma forma deixam seu legado, seja na própria vida, seja como 

exemplos, atuando na vizinhança, na comunidade, em sua cidade, estado ou em nível 

nacional. Não importa o tamanho, importa que você entenda que qualquer ação que 

beneficie (ou até mesmo que não), que marque de alguma forma o coletivo ou a vida de 

alguém, É FAZER HISTÓRIA.  

 Através disso, construímos relações, sejam sociais, afetivas, transformadoras, de 

produção, em que envolvem TRABALHO, CULTURA e o DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO, que também se fazem tema de reflexões e estudos da História, e ajudam na 

compreensão de nosso entorno, do meio em que estamos vivendo enquanto cidadãos e 

sujeitos dinâmicos. 

 Como já falamos, o homem está em contínuo desenvolvimento, sendo assim, seu 

processo histórico também está sendo construído de forma contínua. Pois bem, já temos 

então a certeza, que o ensino da História não é algo acabado ou pronto e somente baseado 

das histórias dos fatos, mas é sim uma ciência de elevada importância social na 

compreensão do conceito ALTERIDADE e das transformações pelas quais passam a 

sociedade. Cabe ao homem interrogar seu passado a fim de compreender seu presente e 

planejar seu futuro. 

 E esse é talvez o maior dos desafios, o da adequação da nossa percepção de 

mundo, as exigências modernas e reais, e quase que “obriga“ o professor a se adequar a 

diferentes visões, se capacitar, conhecer novas realidades além da sua, encontrando uma 

forma rica em metodologias e materiais para perpassar o conteúdo aos discentes de tal 

forma a desestigmatizar a ideia de que o ensino de História é pautado na decoreba, na 

memorização de datas e nomes, ao contrário, o estudo dos fatos passados estabelece 

relações de mudanças, de continuidades. 

 Entendido os objetivos da História, temos que pensar que todas as ações ou 

transformações dos fatos, ocorrem em um lugar, uma superfície, sob determinadas 

condições físicas, entramos então no estudo da Geografia.  

 Perceba que trouxemos aqui uma lógica de pensamento para melhor entendimento, 

e deve ser essa a meta do professor em sala de aula. O objetivo é demonstrar a importância 

dos estudos da Geografia, bem como da História, colocando de uma forma clara e talvez 
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até simplificada alguns conceitos, e partir daí, posicionar-se de forma sempre a estar 

instigando o pensamento crítico dos educandos, pois daí sairão do pensamento simplista, 

e começarão a externar suas posições e percepções em geral.  

 A Geografia quando estuda o espaço que é o local das realizações da humanidade, 

seja do homem x natureza, ou do homem x homem se faz presente como disciplina na 

grade curricular com a intenção de que através de seu estudo de dinâmica da natureza, 

relevo e suas formações, hidrografia, vegetação, atmosfera se possa compreender o 

mundo, as intervenções do homem no cenário paisagístico mundial, alterando o meio 

natural conforme seus próprios interesses. 

Diante disso, tem-se que a Geografia em seus estudos pode ser dividida em 

Geografia Natural e Geografia Cultural (relação dialética homem x natureza, não se pode 

estudar isoladamente o meio natural sem associar o homem, e vice e versa). 

 Até pouco tempo o planejamento de conteúdo a ser ministrado em aulas, seguia o 

padrão em fase primeira, estudos dos elementos naturais, passando para pesquisas das 

características físicas com interações sociais, referindo-se a ações do homem sobre o meio. 

Seguindo sobre a sociedade, organizações econômicas e sociais, distribuição da 

população, culturas mundiais, problemas ambientais consequentes da produção humana, 

e ainda, sobre os instrumentos (recursos) da natureza utilizados para otimização das 

atividades produtivas industriais e agropecuárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estudo geográfico conduz ao levantamento de dados 

sobre os elementos naturais que atingem diretamente a 

vida humana como clima, relevo, vegetação, hidrografia 

entre outros. 

 

Figura 16 - Fonte: Moraes 2018 
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Respaldados pelos estudos de grandes representantes geográficos, temos em 

Ratzel que o objeto geográfico seria "relações recíprocas entre sociedade e meio, entre a 

vida e o palco de seus acontecimentos". Milton Santos referia-se à “construção de um 

modelo ontológico, explicitado na análise dialética do movimento da totalidade para o 

lugar". Mesmo diferindo os conceitos sobre objeto, o objetivo de estudo da Geografia, é o 

estudo do espaço geográfico, e isso possibilita inúmeras interpretações  teórico 

metodológicas. Diz-se que “Há inúmeras geografias, bem como inúmeros geógrafos, e 

ambos, relacionam-se de maneira direta”. E a Educação Especial? Quais seriam os 

objetivos de ensino de História e Geografia? 

Os mesmos da educação regular. O que muda é a forma de atendimento, as 

adaptações que devem ser realizadas conforme a necessidade especial do aluno. 

Podemos modificar os instrumentos, ou facilitadores de aprendizagem, metodologia de 

ensino conforme cada caso. Veremos isso mais especificamente nos próximos capítulos. 

Lembrem-se, “O currículo deve ser adaptado conforme as necessidades de seu público”. 

3.2 O ensino de História e Geografia dentro das propostas e diretrizes oficiais de 

ensino (Lei de Diretrizes e Bases e Parâmetros Curriculares Nacionais) 

A educação básica é regida pela Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDBEN, 1996), 

consequentemente é sabido que todas as escolas, sejam elas públicas ou particulares, tem 

a obrigatoriedade do ensino da História e também da cultura afro-brasileira. A partir da lei 

10.639/2003, a temática afro-brasileira tornou-se obrigatória, assim como a História 

propriamente dita. Essa lei 10.639/2003 acrescentou a LDBEN dois artigos, que são o 26-

A e 79-B.  

O artigo 26-A trata do ensino sobre cultura e história afro-brasileira, especificando 

claramente que se deve colocar em evidência o estudo da História da África e dos africanos, 

enquanto que o artigo 79-B inclui no calendário, como dia fixo, o Dia Nacional da 

Consciência Negra, sendo o dia 20 de novembro de todos os anos. 

Porém, isso tudo encontra-se na Lei complementar da LDBEN, ou seja, surgiu da 

necessidade de complementar a determinação já contida. Retomemos um pouco da 

história, do ensino da História através das legislações pertinentes, não nos esquecendo do 

período em que tudo está inserido, e das mudanças que vinham ocorrendo de todas as 

formas na sociedade brasileira da década de 1990 e que inclui na LDBEN a Lei 9394/96, 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

1998 (PCNs).  

A denominada história tradicional de base idealista/positivista, que caracterizou por 

longo período o ensino de História no Brasil, foi alvo de várias críticas, sendo 

caracterizada como uma tradição baseada em modelos lineares, que abordavam os 

temas em sequências ordenados cronologicamente, valorizavam os grandes fatos 

históricos e a biografia de pessoas “ilustres”. A política, antes o principal objeto de 

estudo, acabou ganhando a companhia de outros temas. (SILVA, 2014, p.81.) 

É importante compreender os objetivos e objetos da História, e por ser História são 

mutáveis, e sendo histórico, se transformam, se modificam de acordo com a realidade 

social, econômica, cultural, política, que a sociedade vive num determinado momento. 

O momento de transformações que ocorreu no Brasil a partir da Constituição Federal 

de 1988 foi significativo como alavanca para o crescimento da sociedade brasileira. Em 

1990, o Brasil também participou da conferência, uma das mais importantes conferências 

do mundo: a Conferência de Jomtien na Tailândia, que tinha como mote: “A EDUCAÇÃO 

PARA TODOS”. A partir desse ano de 1990, o Brasil passou a pensar em estratégias que 

se voltassem para a melhoria educacional, e essas medidas tornaram-se pré-requisitos 

para a obtenção de recursos financeiros em forma de empréstimos. 

Após a promulgação da Constituição, tivemos a criação do ECA- Estatuto da Criança 

e do Adolescente e depois ainda, vieram as discussões para a LDB, que se situou em um 

momento de fortalecimento da democracia e consequentemente, da valorização da 

cidadania com a ampla participação popular, e também, de entidades científicas, além da 

participação na construção da Lei Maior da Educação. 

A LDB de 1996 tem sua origem no ano de 1992 com o então senador Darcy Ribeiro 

que: 

Apresentou no Senado Federal, com apoio do MEC, um projeto de LDB, 

independente e de própria autoria, sem consulta popular, ou a entidades ligadas a 

educação, desconsiderando o projeto já em discussão na Câmara. Após intensos 

debates, o projeto Darcy Ribeiro foi aprovado em dezembro de 1996, com 

alterações superficiais que não alteraram sua essência. (SILVA, 2014, p.90) 

 É muito importante pontuar para entendermos tanto o ensino de História como o de 

Geografia que abordaremos mais adiante, os princípios da Educação contidos na Lei 
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9394/96 no artigo 3º que prevê que o ensino de maneira geral, é para todas as disciplinas 

e etapas da educação. São eles: 

 3.3 LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996  Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. Art. 3º O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído 

pela Lei nº 13.632, de 2018). (JUS BRASIL, 2018). 

 Os princípios da Educação contidos na LDBEN são um reforço dos princípios que 

estão na constituição, por isso, a LDBEN está submetida sempre a Lei Maior que é a 

Constituição de 1988. Sabe-se que a aplicação da LDBEN está a cargo dos estados 

brasileiros, dando liberdade para que os municípios possam produzir os seus próprios 

currículos. Logo após foram promulgados os PCNs, que servem de referência, porém, não 

são obrigatórios, colocando um grau de enorme flexibilidade aos currículos. 

 Pois bem, com essa pequena introdução, as questões históricas desse período de 

Revolução e Democracia das políticas educacionais brasileiras como a Constituição de 

1988, o ECA 1990, a LDBEN de 1996 e os Parâmetros de 1998, podemos agora adentrar 

ao campo específico das questões relacionadas ao que contém essas legislações sobre o 

ensino das disciplinas de História e Geografia.  

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/ldbe-lei-n-9-394-de-20-de-dezembro-de-1996#art-3
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Quanto ao ensino de História, os PCNs indicam que devem ser trabalhados 

conteúdos que tenham o objetivo de contribuir para a formação intelectual e cultural 

dos estudantes; favorecer o conhecimento de diversas sociedades historicamente 

constituídas por meio de estudos que considerem múltiplas temporalidades (SILVA, 

2014,p.92). 

  Pela nova legislação não mais tem sentido a acumulação do conhecimento, 

mas sim, o poder de refletir e compreender o mundo ao seu redor. 

Uma das principais características dos PCNs é a ênfase dada ao aspecto cultural, 

a defesa do multiculturalismo devido a imensa diversidade cultural do Brasil, o que 

acaba omitindo vários problemas como as desigualdades sociais, a opressão, e 

reduz os problemas sociais ao racismo e a discriminação (SILVA, 2014,p.93). 

  Alguns autores encontram respostas à tendência do multiculturalismo a partir 

da crise no mundo do trabalho que existe na sociedade capitalista global, por isso nos PCNs 

de História é possível encontrar a pluralidade cultural como grande fio condutor do 

estabelecimento dos conteúdos, contudo, novos métodos e novas metodologias na 

sociedade contemporânea, se adéquam também no momento vivido, ou seja, enquanto no 

século XIX, início do século XX, a História tinha por objetivo formar para uma identidade 

nacional, a partir do final do século XX e início do século XXI o objetivo maior é a 

solidariedade e a união entre os indivíduos. 

 Quando passamos a falar sobre Geografia e a sua imersão na Legislação Brasileira 

podemos perceber também que sempre procurou atender as ideologias e as políticas 

institucionais vigentes, assim como o ensino de história no século XIX.  

A análise das políticas educacionais e das propostas de ensino da Geografia, feita 

a partir das relações econômico-sociais, capitalistas, decorre da concepção de que 

as práticas educacionais não se definem apenas como pedagógicas, mas são 

resultantes de múltiplas determinações. (PIZZATO, 2001, p.96) 

  A Geografia assim como a História, e as demais disciplinas do currículo a 

partir da LDB/96 e as diretrizes curriculares fazem vínculo da educação diretamente com o 

mundo do trabalho. Nesse período da implantação da LDB, dos parâmetros das diretrizes 

na disciplina de Geografia, o aluno ainda está voltado a aprender as relações que 

estabelece com a natureza, contraditoriamente a entender a relação entre os seres 

humanos. 
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O exercício da cidadania em tempos de mundialização do capital, da exacerbação 

do individualismo e descumprimento com o coletivo necessita das Ciências 

Humanas, em especial, da Geografia que é chamada a realizar o desvendamento 

do espaço e a inserção do indivíduo como agente ativo na organização do espaço, 

a enfocar criticamente a questão ambiental e a relação sociedade/natureza 

(PIZZATO, 2001, p.126) 

 Por fim entendemos que nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Geografia propõe recuperar os estudos das 

humanidades para poder articular com tecnologia e ciência. 

3.3 Planejamento, organização, linguagem e seleção de conteúdos em História e 

Geografia 

Para o planejamento e escolhas dos conteúdos a ser ministrado nas disciplinas de História 

e Geografia, o maior instrumento auxiliador nesse processo são os PCNs que em breve 

darão lugar a prática contida na BNCC. 

 Estes foram elaborados com objetivo de corroborar com a prática pedagógica, 

servindo como base relevante para inserção no currículo escolar. As escolas públicas 

brasileiras têm grande acesso a esse documento, porém, seu uso é muito limitado. 

É claro que devido as singularidades de cada região, o modo de aplicabilidade dos 

conteúdos tidos nos PCNs deve sofrer adequações, e isso é possível devido a sua grande 

flexibilidade.  

 Os conteúdos de estudos estão relacionados com temas transversais, 

contextualizados e atualizados, primando pelas relações de trabalho, a produção de bens 

de consumo, a falta de equidade social, as transformações tecnológicas, a diversidade 

cultural, étnica, religiosa, etária, gênero, poder econômico, de costumes, na perspectiva da 

concretude das relações identitárias e reflexivas, sobre as consequências históricas das 

ações separatistas e discriminatórias, os movimentos sociais de classes, as conquista 

políticas, o binômio homem x natureza em todas as dimensões da matéria, individual ou 

coletiva, sendo da contemporaneidade ou pré-história, envolvendo paisagens, manipulação 

das áreas paisagísticas, a fauna e a flora, os recursos naturais, conceitos sobre saúde, 

morte e vida, higiene, doenças epidêmicas, drogas, valorização e imagem do corpo, 

sexualidade, senso comum, tabus coletivos, organizações familiares, distribuições de 

afazeres e os papeis que cabem ao homem, mulheres, crianças, idosos nas sociedades 
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antigas, acordos e não acordos que refletem na convivência humana, igualdade, 

pacificidade, estudos esses que culminam na paz, na vida equilibrada, em práticas 

austeras, e num ser humano com conhecimento integral. 

 Um dos principais objetivos de estudo das referidas disciplinas no Ensino 

Fundamental e que está contido também, nos PCNs, é: 

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspecto socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais de classe social, de crenças, de 

sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. (PCN, 1998, s/ p.).  

 Nos conteúdos relacionados a História podem ser trabalhados conceitos de 

identidade local, regional, nacional e internacional, valorizando a interação do homem, ser 

social e coletivo, com seu meio.  

Tomando nota dessas possibilidades e também, necessidades de aprendizagem, os 

professores e alunos devem desenvolver um tipo de relação em especial, que facilitará as 

trocas de conhecimento: a dialética, que traz consigo, o processo de criação do diálogo, do 

debate entre indivíduos comprometidos com o encontro de respostas, da verdade. Através 

da dialética há possibilidades de construção do saber, do fazer e do ser, reflexões que 

devem ser ponderadas na criação de uma identidade social e histórica, perante as 

similitudes e as diferenças conceituais que permeiam a realidade. 

 Dessa forma, através do diálogo, tanto os professores quanto os alunos podem 

elencar temas para o estudo que contemplem e valorizem a diversidade cultural, os 

pensamentos sociais, étnicos, políticos e culturais, respeitando o modo singular de ser de 

cada povo ou indivíduo. 

 Ao ratificarmos a dialética como metodologia ativa no ensino das disciplinas de 

História e Geografia, valorizando o diálogo, aproximamos as ciências do convívio social dos 

indivíduos envolvidos nesse processo. 

 Na questão da Educação Especial, faz-se ainda mais forte, pois é através do 

diálogo, dos estudos sobre as necessidades específicas dos aprendizes é que se pode 

conseguir elaborar um plano de ensino individualizado, ou adaptado, para melhor atendê-

los.  O diálogo faz parte de qualquer contexto em que o ser humano está inserido.    
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 Cabe antes de mais ninguém, aos professores ter domínio desse recurso didático e 

adaptá-lo a realidade de sua instituição de ensino a fim de ampliar seus conhecimentos 

integralmente. 

 

3.4 Produção e análise crítica de materiais didáticos, em especial de livros 

didáticos 

O livro foi um dos primeiros recursos a existir, e tem seu lugar de importância até hoje. 

Surgiu no século XVII, como material impresso, com intuito de auxiliar no processo de 

aprendizagem e formação educacional em todo mundo. Porém, só ganhou maior circulação 

e reconhecimento a partir do século XIX, quando as ciências começaram a avançar em 

relação a suas descobertas. 

O aumento da circulação de livros pode ser relacionado ao período do 

desenvolvimento capitalista e ao desenvolvimento do homem enquanto ser social. Outros 

recursos didáticos/metodológicos podem ser utilizados pelo professor em sua prática diária 

de ensino, como os mapas, globo terrestre, maquetes, cartazes, computadores, tablets, 

fotos, gravuras, resgate de objetos antigos, data show, livros digitais, documentos como a 

própria certidão de nascimento, enfim, materiais que darão suporte para o desenrolar das 

aulas. O que se deve levar em consideração no momento da escolha dos recursos é que o 

mesmo tenha capacidade de apresentar modelos ou materiais que propiciem análises 

reflexivas dos fatos que já existem, ou que possam instigar pensamentos críticos e 

superações de modelos vigentes ou ultrapassados sócio, político, econômico ou 

culturalmente.  

Deve-se atentar ao fato de que alguns livros didáticos são escritos sob 

determinadas óticas dominantes, romantizando os fatos ou mudando-os conforme as 

necessidades apresentadas pelos governantes ou alguma classe com intenção de 

pregação de conhecimentos interesseiros, tantos para indivíduos na sociedade em geral, e 

principalmente para estudantes, mascarando sua realidade. 

Entra nesse ínterim, a super capacidade dos professores ou profissionais da 

educação em identificar a realidade, e expor os conteúdos de modo que instigue seus 

alunos a pensar nas diferentes possibilidades de interpretação, criticamente. 



 
 

75 
 

Não é uma tarefa fácil, ainda se considerarmos as disparidades presente em todo 

território mundial. Há lugares que alguns recursos metodológicos não conseguem ser 

aplicados, pela falta de tecnologia, falta de verba, ou despreparo em algum nível de 

formação do educador. Por isso, o livro didático ainda é o recurso mais utilizado para o 

ensino, tornando os docentes reféns e reprodutivistas das desigualdades ou inverdades de 

pensamentos causadas pelos livros, escritos por mentes parciais e tendenciosas. 

Libâneo com toda sua sapiência nos diz que: “Há uma distinção dos conteúdos de 

ensino para 2 diferentes grupos sociais: para uns, esses conteúdos reforçam os privilégios, 

para outros fortalecem os espíritos de submissão e conformismo” (1994, p. 139). 

Outro grande exemplo foram as publicações no período de 1945, com o declínio do 

governo de Getúlio Vargas, reeditou-se uma lei sancionada em 1938, lei n. 8460, que 

versava sobre os regulamentos para publicações dos livros didáticos. Era proibido, pelo 

Estado Brasileiro, a publicação de livros que “despreze ou escureça as tradições nacionais 

ou tente deslustrar as figuras que se bateram ou se sacrificaram pela pátria”, ou ainda que 

“encerre qualquer afirmação ou sugestão que induza pessimismo quanto ao valor e ao 

destino do povo brasileiro”, ficando também vetada a publicação daquele que: 

Procure destruir ou negar os sentimentos religiosos, ou envolva combate a qualquer 

confissão religiosa [...] atente contra a família ou insinue contra a indissolubilidade 

dos vínculos conjugais [...] inspire o desamor à virtude, induza ao sentimento da 

inutilidade ou desnecessidade do esforço individual ou combata as legítimas 

prerrogativas da personalidade humana (HOLLANDA, s.d., p. 81, 82 e 97). 

 Percebam que o Estado intervinha diretamente nos assuntos educacionais, 

estabelecendo formas didáticas e pedagógicas a serem seguidas, e isso ocorreu até depois 

do processo de redemocratização.  Num primeiro momento, houve uma grande tendência 

em deixar de lado as leituras clássicas, e o ensino começou a ser pautado em manuais ou 

livros bastante simplificados, o que permitia somente uma visão parcial da realidade, 

focando nas aparências, beneficiando o pensamento acrítico e os interesses da classe 

dominante. 

 Desta forma, o conhecimento geográfico se sobressai como sendo um instrumento 

de grande valia na vida dos discentes, e aos docentes, cabe escolher a melhor forma de 

contextualizar a realidade tornando-a mote de reflexões. 
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 Castogiovanni (1994, p.120) diz: “a Geografia que o aluno estuda deve permitir que 

ele se perceba como participante do espaço que estuda, onde os fenômenos que ali 

ocorrem são resultados da vida e do trabalho dos homens e estão inseridos num processo 

de desenvolvimento” . 

Outra questão bastante relevante é o ensino de forma linear, cronológica. Até poucos 

anos, seguia-se uma linha de conteúdo a ser abordado, como já vimos anteriormente, 

porém, essa ideia foi rompida, e têm-se hodiernamente que, para o ensino de História e 

Geografia, os professores não necessariamente devem seguir uma linearidade temporal, 

basta afilarem os conteúdos que serão ministrados a realidade, ao contexto em que o aluno 

vive.  

Citando novamente Libâneo (1994, p.128): 

Não basta a seleção e organização lógica dos conteúdos para transmiti-los. Antes, 

os próprios conteúdos devem incluir elementos da vivência prática dos alunos para 

torná-los mais significativos, mais vivos, mais vitais, de modo que eles possam 

assimilá-los ativa e conscientemente. 

Um professor comprometido com o processo de ensino deve ser capaz de superar 

os modelos tradicionais, aflorando a criatividade através da escolha de livros, por exemplo, 

que retrate de forma fidedigna o espaço, pode escolher representações cartográficas, tendo 

como foco a valorização da realidade e a interdisciplinaridade por consequência. O aluno, 

de forma geral, tende a associar seus conhecimentos científicos, aprendidos nos livros 

didáticos, com os conceitos que tem sobre as coisas da vida, transformando o seu notório 

saber, com capacidade argumentativa e fundamentação teórica loquaz.  
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Figura 17- Fonte: o autor 
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4. PRODUÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DE MATERIAIS DIDÁTICOS 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do 

MEC analisa os livros didáticos que serão 

recomendados para as escolas públicas mediante 

avaliações pedagógicas sob a coordenação do 

Ministério da Educação que conta com a 

participação de uma equipe técnica específica que 

abrange diversas áreas do conhecimento. (Fonte: 

O autor). 
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4.1 o material didático 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S) recomendam que o livro didático não seja 

o único material utilizado pelo professor em sala de aula. Algumas críticas são realizadas 

ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), como o que Ferreira nos apresenta 

O livro didático passa por diversas etapas desde os editais, avaliação das obras, a 

escolha pelos professores e a grande parte deste processo é alheio aos 

professores, ocorre sem a sua participação, o que não deveria ocorrer, uma vez que 

é o professor que fará uso deste instrumento, deveria ser, portanto, o sujeito mais 

ativo neste processo (FERREIRA, 2016, p. 9872) 

Sabendo que por muitas vezes o professor que está nas escolas, no contato direto 

com os alunos, dificilmente participa deste processo de análise das obras, o que comunga 

com a crítica apresentada, sabemos também que muitos professores têm dificuldades em 

qualificar o que pode ou não ser um material didático.  

E você caro aluno, já parou para pensar sobre o que seria um material didático?  

Todo recurso que auxilie no processo de ensino e de aprendizagem pode ser considerado 

um material didático. 

Pode-se dizer, em linhas gerais, que material didático é um conjunto de recursos 

dos quais o professor se vale na sua prática pedagógica, entre os quais se 

destacam, grosso modo, os livros didáticos, os textos, os vídeos, as gravações 

sonoras (de textos, canções), os materiais auxiliares ou de apoio, como gramáticas, 

dicionários, entre outros (OCEM, 1998, p. 154).  

O material didático deve focar em temas que permeiam a realidade dos alunos, 

oferecendo assim, uma aula repleta de participação, questionamentos e que estimulem a 

autonomia por parte dos alunos. Importante ressaltar que a vivência de cada aluno pode 

contribuir no desenvolvimento do interesse de todos os envolvidos no processo de ensino 

e aprendizagem, evitando momentos de apatia dos alunos durante as aulas, além disso, é 

dever do professor lutar pela formação do aluno como cidadão que seja capaz de batalhar 

pelos seus interesses e direitos. 

Pensando nos materiais didáticos, o desenvolvimento do aluno não pode depender 

da informação e da orientação de um só autor, mas da influência de várias vozes que 

completam a possibilidade de oferecer aos alunos um material que transforme crianças, 

jovens e adultos com êxito social, moral e cultural. 
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A partir de então, questionamos se já fez análise e escolheu materiais didáticos para 

ser utilizado em sala de aula em algum momento? Se sim, talvez tenha vivenciado 

momentos dos quais apresentaremos mais adiante, se nunca teve a oportunidade de refletir 

sobre isso, chegou o momento de pensarmos em conjunto sobre três alternativas que Rojo 

(2013) nos apresenta sobre os problemas que podem existir nas escolhas pelos docentes 

dos materiais didáticos a serem utilizados: 

1)tornar-se refém do livro escolhido; 2) ter ampla autonomia, porém não ser capaz 

de viabilizar sua própria produção de material por razões práticas de tempo e meios; 

3) selecionar vários livros com os quais se alinha e deles extrair seu melhor, porém 

correndo o risco de produzir uma mera “colagem de textos e atividades de LD com 

propostas muitas vezes disparatadas e contraditórias (ROJO, 2013, p. 172). 

Além dos livros didáticos há uma grande variedade de outros materiais 

pedagógicos: 

 

Figura 18 - Fonte: o autor 

Um bom material didático serve também para disparar vários assuntos que podem 

gerar uma gama imensa de conhecimentos em sala caso o professor observe outros 

materiais possíveis de se trabalhar, além de é claro, valorizar as falas e as experiências 

dos alunos.  

Pensando no ensino da História e da Geografia para crianças com necessidades 

especiais, é necessário partir do princípio de que este ensino necessita estar ancorado em 

materiais pedagógicos criativos, que propiciem boas reflexões pedagógicas, excelente 

situações didáticas que entrelacem os conteúdos com a possibilidade de intervenção crítica 

do aluno e do professor. 

Propiciar momentos em sala de aula em que os recursos didáticos favoreçam a 

discussões, debate de ideias, informações, comunicações, etc. Trazer materiais 

Materiais didáticos
Jornais

Revistas

Músicas

Mapas

Cartazes

Quadros, etc.
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diversificados para a sala de aula, com certeza favorecerá o aprendizado, contudo deve-se 

lembrar sempre que o material por si só, não substitui o papel do professor, como se fosse 

autoeducativo. Além disso, deve-se ressaltar que sempre ao adentrar a sala de aula, cabe 

ao professor ter um planejamento em que preveja os conteúdos atitudinais, conceituais e 

procedimentais de todos os envolvidos. 

Exemplo de ferramentas que podem, através de um bom planejamento, auxiliar o 

trabalho do professor em sala: 

* a seleção através de sucatas, latas, rolos e embalagens de diversos produtos de 

formas diferentes, para o aprendizado de maquetes, espaço geográfico, predominância de 

clima, de vegetação, etc.  

* a produção de gráficos táteis para alunos com deficiência visual ou baixa visão  

com materiais de E.V.A., cortiça, cola em relevo etc.  

No ensino de Geografia, a linguagem gráfica deve ser incluída ao lado de outras 

linguagens não verbais no rol de ferramentas que viabilizam as leituras do mundo. 

[...] O gráfico possibilita a leitura imediata. Ele é visual, mostra os dados organizados 

de forma lógica prendendo-se à essência. É uma linguagem universal que permite 

“ver” (PASSINI, 2007, p. 174). 

* confecção de mapas texturizados para o estudo da geografia em folha de 

alumínio, papelão. 

 

Figura 19 - Fonte Harlos et al. (2012) 
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Figura 20 - Fonte: Almeida, Loch (2005, p.8) 

 

Figura 21 - Fonte: UNESP (2013) 

 

Figura 22 - Fonte Halos et Al. (2012) 
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Figura 23 - fonte: Almeida, Loch (2005, p.8) 

 

 

* o alinhavo (tipo costura) feito com linha ou lã, onde a criança trabalha a 

coordenação motora. 

Esses são alguns exemplos da facilidade na construção de materiais didáticos 

partindo de sucatas, alguns deles podem ser utilizados para todas as crianças, com ou sem 

deficiência e Transtornos Globais do Desenvolvimento.  

4.2 Uso Do Lúdico Como Método De Aprendizagem 

A atividade lúdica faz parte do desenvolvimento da criança em todas as áreas, o brincar é 

o seu meio de aprendizado, crianças que são podadas do brincar desde tenra infância e 

Figura 24 - Fonte: UNESP (2013) 
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desviadas para o trabalho, têm tristes consequências de desenvolvimento. A infância é uma 

fase de fragilidades que não devem ser menosprezadas nem restritas. 

A aprendizagem por meio do lúdico proporciona ao educando tornar-se um indivíduo 

mais criativo, autônomo e feliz, desenvolvendo capacidades importantes como a 

atenção, a imaginação e facilita sua inserção no mundo social. Durante as 

brincadeiras, a criança vai estabelecendo relação com o mundo adulto através de 

suas representações simbólicas. Contudo, o lúdico contribui para o 

desenvolvimento integral da criança. Por meio da brincadeira, a aprendizagem se 

torna muito mais significativa e prazerosa, o aluno aprende sem perceber. O lúdico 

faz parte do mundo da criança. A escola, portanto, não pode ficar alheia a isso. 

(HENDLER, 2010, p. 9). 

   Para Vygotsky o desenvolvimento da cognição infantil necessita do lúdico, a 

imaginação e criatividade da criança a leva a desenvolver o pensamento abstrato, de 

acordo com o objeto que está sendo manipulado e a sua ação sobre ele. A segurança da 

criança no futuro está ligada à sua relação com as brincadeiras. 

Segundo Piaget, o interesse pela fase lúdica varia seguindo as fases de crescimento 

da criança e todo o seu desenvolvimento são integrados o cognitivo, o afetivo, o motor, a 

linguagem, o afetivo e o moral. A evolução de todos os sentidos e percepções da criança 

são as raízes do seu crescimento, lhe dão a imaginação e o estímulo para um crescimento 

sadio. 

A atividade lúdica é toda a ação que tem por objetivo a diversão, e entre elas estão 

os jogos, a recreação, a dança e outros. Através dessas brincadeiras são formados os 

conceitos, as ideias e as relações lógicas da criança, e no ato de brincar é assimilado o 

altruísmo, a compreensão e a comunicação.  

A desenvoltura, a expressão corporal, a competitividade saudável e a alegria são 

segmentos presentes nas atividades lúdicas. 

No pequeno trecho da poesia “Uma mensagem pra você”, já citada anteriormente, 

pode-se observar o quanto é sério o brincar para a criança, o brinquedo representa muito 

mais do que uma boneca ou um carrinho, ele está ensaiando a vida adulta. 

Vários autores afirmam que a atividade lúdica é capaz de obter resultados mais 

positivos do que se a criança copiasse exercícios prontos do quadro para o caderno. Diante 

desses fatos, o professor deve estar ciente de que o lúdico não deve apenas preencher o 

tempo livre, mas ser usado com fim pedagógico. 
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De acordo com o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil,  

No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam das mais 

diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e 

hipóteses originais sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa perspectiva as 

crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com 

as outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui 

em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, 

significação e ressignificação (1998, p.2) 

Ao brincar as crianças assumem papéis que ela conhece e passa a imitar, como 

alguém da família, algo que ela viu ou ouviu, e sempre a criança deve ser livre para escolher 

seus companheiros e a sua personificação. Através das brincadeiras ela participa do mundo 

em que vive. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, 1998, o 

brincar apresenta-se com alguns padrões de acordo com a ferramenta utilizada: 

* a mudança da percepção da criança através do resultado da 

mobilidade física; 

* a relação com as ferramentas utilizadas e suas posses e associação 

entre eles; 

* a linguagem e os movimentos usados na brincadeira; 

* os valores e a relação social apresentada pela criança ao brincar; 

* os limites que as regras impõem. 

 

4.3 Organização de Propostas Lúdicas para o Ensino de História e Geografia 

No estudo da Geografia, a disciplina revela ao aluno a compreensão do mundo em que ele 

vive e a História o conhecimento do passado, são conteúdos vividos no cotidiano e 

contribuem para o entendimento da humanidade desde sua origem até a sua relação com 

o planeta. 

[...] os jogos e as atividades lúdicas tornam-se significativas à medida que a criança 

se desenvolve, com a livre manipulação de materiais variados, ela passa a 

reconstituir reinventar as coisas, que já exige uma adaptação mais completa. Essa 

adaptação só é possível, a partir do momento em que ela própria evolui 
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internamente, transformando essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida 

dela, em linguagem escrita que é o abstrato (PIAGET, 1975, p. 156). 

O uso do lúdico para o ensino da Geografia e História é de grande relevância. 

Competições, vídeos, músicas e brincadeiras facilitam a interação entre o professor e aluno 

e desperta o interesse em conteúdo que é aplicado, muitas vezes, sem despertar o 

interesse comum. 

Para Vygotsky (1989, p.84), “As crianças formam estruturas mentais pelo uso de 

instrumentos e sinais. A brincadeira, a criação de situações imaginárias, surgem da tensão 

do indivíduo e a sociedade. O lúdico liberta a criança das amarras da realidade”. 

O professor deve manter uma preocupação constante em fazer suas aulas 

estimulantes e participativas, certamente não será apenas com o livro didático em mãos 

que ele obterá esse êxito.  

Mudar a posição dos alunos na sala de aula, favorecer questionamentos, desafiar os 

conhecimentos dos educandos, são procedimentos que irão despertar a curiosidade e 

interesse dos mesmos preparando-os para o ensino/aprendizagem da pedagogia lúdica. 

A interação com a Geografia é feita no dia a dia na leitura de um jornal, no 

conhecimento de novas culturas através de livros e vídeos, num simples transporte urbano, 

na observação do clima, ou numa caminhada no campo sob a orientação de uma bússola 

confeccionada pelos próprios alunos. 

O ensino da História é baseado na busca do passado e das memórias. A 

problematização e o questionamento levam a aulas ativas e serve como atalho para o 

lúdico. O aluno deve ser sujeito de suas ações e buscar a valorização de suas conquistas.  

Disciplinas teóricas como a História pode facilmente cair na monotonia, assim é 

urgente que se resgate a imagem do professor como mediador, esse também pode ser um 

caminho para a ludicidade, onde ele passa de estático a construtor do desenvolvimento e 

autonomia do aluno com a participação ativa do mesmo.  

Uma fonte de inspiração para a aplicação do lúdico no conteúdo de História pode 

partir da promulgação da Lei 11.645, em 10 de março de 2010, que estabeleceu as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional sobre a inclusão no currículo oficial a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. (Almeida e 

Ramos, 2010, p. 14). 
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As lendas indígenas despertam uma discussão sobre a cultura, a diversidade e 

encaminha para a ludicidade, através de títulos como:  

 

* Lenda do dia e da noite;  

* Lenda do Guaraná; 

* Lenda da Vitória Régia; 

* Lenda do Uirapuru. 

 

Essas lendas podem ser vistas através de vídeos, uma forma lúdica mais ativa como 

a montagem de uma peça de teatro, envolvendo conteúdos históricos na lenda, visitas a 

museus, etc. 

Lendas indígenas são histórias fantásticas cheias de mistério sobrenatural, ligadas 

à feitiçaria e à magia. Nas nações indígenas essas histórias são muito importantes, 

possuem o poder de doutrinar os índios jovens e arredios. Algumas dessas histórias 

foram criadas a partir de fatos verídicos, acontecidos nas regiões onde viveram seus 

heróis antepassados, que se sobressaíram dentre os membros de sua tribo, pelo 

poder, beleza, bondade, caridade, ou outros feitos, e tornaram-se encantados. 

Outras referem-se à flora e fauna da região, pois segundo suas crenças, tanto as 

plantas como os animais, os rios, os igarapés, os lagos, as cachoeiras e o mar, 

possuem os seus protetores que exigem respeito e inspiram temor. (MACHADO, 

2010, p. 2). 

Os jogos indígenas também podem servir como uma atividade lúdica como: o arco 

e flecha, cabo de guerra, Xikunahity (futebol de cabeça), arremesso de lanças, entre outros, 

e todos podem ser enquadrados no conteúdo de história promovendo competições, 

interação, conhecimento e valorização da cultura indígena. Para finalizar o estudo lúdico 

da cultura indígena há ainda a pintura corporal utilizada por eles com fins religiosos e 

sagrados, ou para lutas, lembrando que esse ritual é diferenciado através da forma e das 

cores da pintura dependendo do seu objetivo.   

As atividades lúdicas têm grande relevância na construção da formação integral do 

aluno e de extrema importância para a sua vida, onde colocará em prática efetiva tudo o 

que aprendeu na escola, tanto no social, cultural e nos seus princípios. 

O lúdico é o caminho para a aproximação da teoria à prática, em todas as disciplinas, 

pode-se dizer que a ludicidade complementa a teoria. 
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4.4 Métodos Sustentáveis na Fabricação de Material Adaptado para a Educação 

Especial 

A educação especial deve ter por princípio a Equidade.  Muitas vezes pode ser confundido 

com o princípio da Igualdade, que significa tratar todos de forma igual sem distinção. Se 

formos analisar não haverá igualdade de opções se os diferentes forem tratados 

igualmente, nesse sentido surge a equidade trazendo a elucidação de que se os indivíduos 

que possuem certas deficiências forem tratados da mesma maneira que aqueles sem 

nenhuma ou sem alguma deficiência, as chances de aprendizado seriam totalmente 

injustas. 

Reflita na seguinte situação: um aluno com deficiência auditiva, numa aula expositiva 

tratado de forma igual ao que ouve bem, ou então um aluno com deficiência motora ser 

tratado igualmente aos demais que podem correr e saltar numa aula de educação física, 

por exemplo? Aqui o princípio de igualdade, que significa tratar todos da mesma maneira 

estaria sendo respeitado, porém isso não estaria produzindo chances iguais.  É engraçado 

ver que o princípio da igualmente pode não produzir a igualdade de oportunidades. Com 

esses pequenos exemplos ficam claras as diferenças entre esses princípios e sobre a 

necessidade de os educadores se reinventarem para oferecer a todos os tipos de alunos, 

todas as adaptações possíveis. 

A educação especial abrange muitos aspectos e valores, tem sido debatida há 

muitas décadas, senão séculos. No Brasil, passou por inúmeras reformulações e ainda 

passa, pois sempre existirá algo a se observar e melhorar. Na década de 1950 as políticas 

educacionais para alunos com deficiências nas instituições públicas estavam se 

estabelecendo. Segundo Mantoan (2010), foram instituídas algumas campanhas 

educacionais para alunos com deficiências, e foi neste contexto que foi criado o Instituto 

Nacional de Educação de Surdos – INES, que até agora existe, no Rio de Janeiro/RJ. 

Assim foi dado início a uma série de iniciativas destinadas a atender alunos com 

deficiência, porém somente mais tarde é que se foi falar na inclusão desses alunos, uma 

vez que até então só existiam instituições voltadas a esse tipo de público específico, o que 

os alienava do restante dos outros alunos. Isso foi legislado na Lei 4024/61 da LDBEN no 

seu artigo nº 88: “a educação de excepcionais deve no que for possível, enquadrar-se no 

sistema geral de ensino, a fim de integrá-lo na comunidade”. 
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Desde então houve muitos avanços na educação especial nos últimos anos, 

mudanças na legislação como se pode ver a seguir no artigo 58 da lei LDBEN 9394/96. 

Assim, a educação inclusiva gerou todo um movimento para adequações tanto dos 

profissionais, como dos espaços escolares e atividades realizadas. Segundo Mantoan, as 

diferenças entre os alunos devem ser observadas e servirem para reestruturar a forma de 

ensino: 

É inegável a existência de diferenças entre níveis de compreensão, amplitude e 

profundidade do conhecimento acessíveis a diferentes sujeitos. Em uma turma de 

30, 35 alunos do ensino elementar, por mais que se tente agrupá-los pela avaliação 

do rendimento escolar, nada nos garante que estamos formando um grupo nas 

mesmas condições de aprendizagem e, portanto, com direito a cursar uma certa 

série escolar. (MANTOAN, 2016, p.33). 

Assim, reforçamos o princípio da Equidade, que para ser contemplado necessita de 

um esforço diário de observação e adaptações contínuas dos profissionais da educação 

como um todo, desde o recepcionista da escola até o professor regente num esforço mútuo 

de verdadeira inclusão.  

Nesse sentido, muitos materiais estão sendo confeccionados especialmente para os 

alunos com algum tipo de deficiência.  

 

                                                                    

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Fonte: Zucherato e Freitas, 2011 



 
 

92 
 

Essa elaboração se torna um desafio porque além de precisar de boas ideias, o 

professor esbarra muitas vezes na questão financeira, pois os recursos necessários para 

muitos dos projetos de fabricação de materiais didáticos adaptados são onerosos. Alguns 

projetos são maravilhosos como câmeras e sensores de movimento, luvas especiais com 

sensores, e até sensores eletromiográficos que identificam impulsos elétricos vindos dos 

músculos. São materiais que utilizam tecnologia de ponta, com muitas vantagens, porém 

com custo financeiro muito elevado. Isso tudo somado à questão da sustentabilidade deve 

ser levado em consideração já que estamos na era do ecologicamente correto e pela 

impossibilidade desses recursos estarem disponíveis a todos em sala de aula. 

É possível a criação de materiais didáticos adaptados com poucos recursos sim, 

envolve muitos fatores, como profissionais que trabalhem com afinco e determinação, que 

se interessem em se especializar na área; escolas que ofereçam cursos preparatórios ou 

mesmo de educação continuada sobre o tema, entre outros. Mas se pensarmos de maneira 

sustentável e criativa muitas coisas podem ser feitas.  

Seguem alguns exemplos de materiais confeccionados por professores com 

materiais reciclados adaptados para alunos com necessidades especiais totalmente 

sustentáveis: 

- alunos deficientes visuais trabalham com tampinhas e garrafas pet a ideia de 

quantidade nas aulas de matemática; 

- confecção de jogo da memória com pedaços de madeira cerrados de cabos de 

vassouras colados nas figuras para facilitar o manuseio. Para alunos com deficiências 

motoras; 

- confecção de bambolês com arroz ou outro material que produza som para alunos 

com deficiência visual; 

- peças de brinquedos como dados confeccionados com diversos tecidos e/ou 

materiais que possuam texturas diferentes como feltro, crepom, borracha, plástico, papelão, 

encapados com plástico bolha, velcro, etc., para alunos com deficiência visual; 

- dominó de cores feito com madeira e EVA; 

- dominó temático, pode ser feito com a matéria de interesse do professor; 

- engrossadores de lápis feitos com sobras de espuma utilizada para revestimento 

térmico ou de rolos de pinturas usados; 
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- velcro ou feltro colado nos rodapés das páginas para auxiliar o aluno folear os 

livros, revistas, gibis etc.; 

- livro de texturas, onde podem aparecer mapas em relevos diferentes e em cores 

vibrantes auxiliando deficientes auditivos e visuais; 

-abusar das cores principalmente para deficientes auditivos, trabalhando com 

sobras de tecidos para revestir mapas. 

 

A construção dos objetos pode seguir este fluxograma. Á partir da observação de 

cada aluno, as necessidades surgirão e os objetos podem ser construídos em conjunto com 

o próprio aluno e/ou com o restante da turma.  

Segundo Brasil (2002), “a experimentação deve ser muito utilizada, pois permite 

observar como a ajuda técnica desenvolvida está contemplando as necessidades 

percebidas.” 

 

Figura 26 - Fonte: o autor 
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4.5 Processo Avaliativo e Inclusão Social 

A avaliação pedagógica é um processo complexo que gera muitas indagações em qualquer 

nível de ensino. Um dos maiores desafios dos educadores é como esse processo pode 

incluir ou excluir alunos com necessidades especiais.  

O processo avaliativo jamais poderá se tornar um meio no qual se possa excluí-los. 

Os educadores devem trabalhar na perspectiva de inclusão desses alunos, e para tanto as 

ações devem estar focadas na criação de processos avaliadores bem elaborados de tal 

modo que consiga atingir seu objetivo para todos os alunos. 

Segundo Mantoan (2003), a inclusão e seus reflexos não atingem somente os alunos 

especiais, mas repercute em todos, auxiliando na proposta de aceitação dos diferentes, 

formando cidadãos desprovidos de preconceito e construindo uma sociedade que 

conseguirá oferecer igualdade de oportunidades para todos. 

Neste sentido, o grande desafio será estabelecer um método que se adeque às 

necessidades de cada aluno. Para isso o professor deverá conhecer muito bem a cada um. 

Nessa perspectiva, a avaliação nunca poderá ser realizada em um momento único, com 

caráter seletivo. Pelo contrário, deve ser realizada constantemente, sempre com caráter 

investigativo, tendo vista às limitações de cada um, recheada de exercícios variados de 

modo a explicitar as habilidades de todos de acordo com as tarefas propostas. Desse modo 

fica mais fácil trazer à tona as singularidades de cada um, pois se as atividades forem 

variadas, os alunos poderão se expressar naquelas que mais forem compatíveis com suas 

capacidades. 

Segundo Trentin (2013) a avaliação da aprendizagem é importante para o 

planejamento do educador, porém não se constitui em instrumento de busca da 

homogeneidade, mas sim em elemento fundamental para compreender as singularidades 

dos educandos frente à aprendizagem. 

Ao longo da história sabemos que a visão passou de exclusão para inclusão há muito 

custo, muitos estudos, iniciativas e experiências. Na antiguidade os deficientes por 

exemplo, eram marginalizados, excluídos da sociedade. Desde então passaram por vários 

tipos de tratamentos até finalmente serem vistos como pessoas que precisam de alguns 

cuidados especiais e adaptações para terem as mesmas oportunidades na vida. 
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Atualmente sabemos que estas pessoas possuem déficits que os impedem de 

realizar certas tarefas do mesmo modo que pessoas ditas “normais” o fazem, e que isso 

não os gera diferenças na sua vontade de estudar e trabalhar. Para tanto, o mundo deve 

se adequar para que com essas adaptações eles possam ter iguais condições de 

desempenhar as tarefas inerentes a qualquer ser humano; trabalhar, estudar, passear... 

Neste sentido, a função do processo avaliativo é saber as reais condições de 

aprendizagem do aluno, identificar os conhecimentos prévios do indivíduo, o que ele pode 

aprender o que ele realmente aprendeu e se seu desempenho está sendo satisfatório.  

Outro questão da avaliação é também saber se o professor conseguiu atingir seus 

objetivos no processo ensino-aprendizagem e o que ele pode fazer caso não tenha atingido 

êxito em seu papel. 

O processo de inclusão social abrange desde a integração dos alunos com ou sem 

deficiência no ambiente escolar, bem como todas as alterações que esse processo 

implicará, com mudanças na estrutura física, metodológica e social.  

Pensamos sempre que os alunos deficientes terão dificuldades em alguma etapa do 

aprendizado, principalmente naquela em que a sua deficiência o afetar. Porém, há aqueles 

alunos sem deficiência físicas, motoras ou mentais, mas que podem ter dificuldades no 

aprendizado, seja por Transtorno de Déficit de Atenção, ou até alguma dificuldade de 

concentração, por timidez, enfim, nem todos os alunos irão ter o desempenho esperado 

mesmo após várias aulas ensinadas e explicadas várias vezes e de várias maneiras.  

Surge então a necessidade de conhecer cada um dos educandos e ter um parâmetro 

de melhora a partir do que ele era ou conhecia para o que ele absorveu e apreendeu depois 

das aulas ministradas. Dizemos então que o processo avaliativo variado, constante e 

cuidadoso será proveitoso para todos. 

Segundo Trentin (2013), o educador deve compreender que a aprendizagem é 

regulada pelo indivíduo que aprende independentemente de sua condição intelectual. 

Avaliando esta máxima, podemos concluir que se o processo avaliativo for 

minucioso, vagaroso, cuidadoso e constante ele será mais honesto e justo com todos os 

alunos. Caso contrário, aquele panorama no qual os melhores alunos são sempre aqueles 

que possuem um perfil específico, que atenda ao que aquele professor deseja, ou seja, 

aquele aluno com facilidade de aprendizagem, sem medo de falar em público, extrovertido 
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e muitas vezes popular, ser sempre os privilegiados, fomentando desde o início da 

formação educacional, o preconceito e a discriminação (e talvez até o bullying). 

Notamos assim que a quebra de paradigma é extremamente urgente, e que se essa 

geração nova for formada com os cuidados aqui citados, será uma geração desprovida de 

preconceitos, acolhedora e que proverá as necessidades do mercado em relação aos 

excluídos, seja por deficiência ou personalidade diferente do que a sociedade espera.  

Devemos trabalhar o diferente, aceitar sem medo o desconhecido. O educador deve 

romper com a visão de homogeneização do processo educacional entendendo as 

necessidades de cada um e adaptando seus métodos de acordo com o que a demanda se 

apresentar.  

É um processo de construção constante e que reflete na sociedade como um todo. 
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5. ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E DE 

GEOGRAFIA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Os estudos de História e Geografia abordam o 

conhecimento do ser humano, uma se ocupa da 

conservação e das memórias das práticas do 

homem, a outra do social e da cidadania.  O intuito 

de um projeto pedagógico, entre outros, é de 

oferecer ao aluno um aprendizado prático, 

participativo e inclusivo, para o aluno regular assim 

como para o aluno com alguma dificuldade 

intelectual, emocional, cultural, motora ou outras. 

(Fonte: o autor) 
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5.1 PROJETO 

Projetos podem ser produzidos para valorizar as diferenças, incutir o respeito além de 

contribuir para a aprendizagem pessoal e cognitiva de todos os alunos. 

A organização de um projeto deve obedecer a alguns tópicos: 

1. Tema. 

2. Problematização. 

3. Objetivo Geral. 

4. Objetivos específicos. 

5. Justificativa. 

6. Hipóteses/perguntas norteadoras. 

7. Fundamentação teórica/revisão da literatura. 

8. Metodologia. 

  Educação Inclusiva significa educar todas as crianças em um mesmo 

contexto escolar, onde crianças com necessidades especiais não são vistas como 

problema, mas como diversidade.  

O atendimento educacional especializado (AEE) é um serviço da educação 

especial que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas (SEESP/MEC, 2008). 

 Segundo Franciosi e Torres: 

é possível afirmar que muitos desses alunos podem aprender de maneira eficaz e 

significativa se respeitadas suas especificidades, dentre elas o ritmo de 

aprendizagem e temporalidade, se o professor/escola atribuir à estes um olhar 

diferenciado, procurando realizar os apoios pedagógicos necessários, eliminando 

os obstáculos à aprendizagem, desde os apoios físicos até a adaptação do 

currículo, sem perder os conteúdos essenciais à sua formação. E se estes forem 

valorizados e constantemente incentivados, podem tornar-se sujeitos ativos 

capazes de atuar nos diferentes segmentos da sociedade (2013, p. 3). 
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O estudo da geografia deve partir da prática da vivência do aluno e o estudo da 

História também deve envolver a criança na valorização de sua própria história, conforme 

indicam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997).  

Um dos objetivos mais relevantes quanto ao ensino de História relaciona-se à 

questão da identidade, o meio em que vive, à época, o grupo em que estão inseridos, até 

mesmo a história da família. A abordagem deve ser ampla, como, por exemplo, para falar 

de um rio, o professor pode começar com: 

 

• uma pesquisa com os alunos sobre a nascente daquele rio; 

• por quais territórios ele passa; 

• qual a vegetação à sua beira; 

• a poluição do mesmo ou a sua conservação; 

• qual a importância daquele rio para os habitantes das regiões; 

• a quem ele “pertence”. 

 

O estudo da cartografia não deve se limitar a desenhar ou contornar mapas, mas 

esse contexto é necessário para que o aluno tenha ideia do tamanho e das formas dos 

continentes, cidades, estados e países. 

Essa atividade deve ser pensada para os alunos de acordo com suas 

potencialidades e dificuldades, como já vimos em outros capítulos: 

 

• uso de barbantes para o contorno dos mapas 

• texturas diferenciadas para o tamanho dos estados 

• engrossador de lápis para dificuldades motoras etc. 

 

É importante que os alunos saibam os nomes das capitais, dos rios, entre outros, 

mas para que isso não se torne uma simples e maçante memorização, podendo utilizar 

músicas, ressaltando a importância da melodia para a aprendizagem. 
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5.2 Por que variar o material de ensino? 

As mudanças são necessárias em qualquer instituição em prol da qualidade, nas escolas 

não poderia ser diferente, uma vez que, estamos falando de educação que traz como 

consequência direta a formação do cidadão. 

Por um tempo, o livro didático (apostilas), foi o único material didático utilizado no 

ensino/aprendizagem, mas com as mudanças ocorridas através dos tempos e a apetência 

dos alunos, foi necessária a multiplicação desses materiais, embora ainda haja muito o que 

se fazer nesse quesito. 

No final do século XIX, surge a Escola Nova iniciando a desbancada do método 

tradicional de ensino. 

O Movimento da Escola Nova enfatizou os “métodos ativos” de ensino 

aprendizagem, deu importância substancial à liberdade da criança e ao interesse 

do educando, adotou métodos de trabalho em grupo e incentivou a prática de 

trabalhos manuais nas escolas; além disso, valorizou os estudos de psicologia 

experimental e, finalmente, procurou colocar a criança (e não mais o professor) no 

centro do processo educacional (GHIRALDELLI JR, 1991, p. 25). 

A partir de então, as escolas ganharam além de novos métodos de ensino 

uma nova alma, as salas ficaram mais coloridas, estimulantes e dinâmicas, abrindo 

as portas para o lúdico. É claro que o livro didático é importante, mas o ensino deve 

ser um agrupamento de conhecimentos aplicados de maneira agradável e que 

desperte total interesse do aluno. Porém há uma preocupação, como, aliás, já foi 

citada anteriormente, de que alguns professores têm dúvidas quanto ao “o que faz 

um material ser didático”? Devemos nos lembrar sempre que o didático é algo que 

traz ensinamento, conhecimento pedagógico, muita coisa pode se transformar em 

material didático se o professor souber como explorar o que tem em mãos.  

Veja um exemplo através desse texto com o título 
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Esse breve relato serve para nos fazer pensar em como um pequeno elemento pode 

chamar tanta atenção a ponto de “atrapalhar” uma aula?  

Uma coisa tão comum, que vemos quase todos os dias e de repente dependendo 

de onde e quando ela aparece, fica tão interessante. 

A reflexão é: o que nos tira da rotina nos desperta, não é mesmo? Então 

pensemos em construir nossos materiais didáticos, nossas ideias a partir de algo que 

aparentemente nos parece simples: A Flor. Uma vez que, segundo o posicionamento da 

professora, chamaria tanto a atenção dos alunos ao ponto de “prejudicar” a aula, poderia 

ter sido utilizada como um novo e interessante material didático, servindo de inspiração a 

todos. Mas no que poderíamos pensar com apenas uma flor, como um recurso didático, 

para a sala de aula? 

“A flor” 

“Quando era pequena, estudava numa sala… parada. Espera, não quero dizer com isso 
que as salas de aula deveriam sair por aí, passeando. Mas bem que elas podiam dar uma 
sacudidinha de vez em quando e mudar o visual para chamar a nossa atenção, certo? Mas 
não. 

Era proibido mexer naquela sala, parecia que qualquer modificação iria prejudicar o nosso 
aprendizado. As paredes eram brancas, e deviam estar sempre branquinhas, falavam. As 
carteiras eram fixas, grudadas no chão. Tudo era imóvel. Olha, nem me lembro da sala, 
ninguém nem olhava para os lados. Afinal, para quê? Era sempre igual… 

Um dia, um dos meninos da classe trouxe uma flor de presente para a professora. Uma 
rosa, cor-de-rosa.. Não me lembro o motivo, se era dia das professoras, aniversário dela 
ou se ele só quis agradar. Só recordo que ele apareceu na sala de aula, eufórico, com a 
flor na mão. 

– Professora! Trouxe um presente! 

A professora era muito falante, extrovertida e espalhafatosa. Fez a maior encenação, com 
cara de surpresa. ‘Mas que beleeeza! Coisa liiinda!’ Depois pediu uns minutinhos e saiu da 
sala, com a flor na mão. Quando voltou, estava sem a flor. Ué. O menino levantou a mão, 
intrigado. 

– Professora, cadê a flor que eu dei pra senhora? 

– Ah – ela disse, sorrindo – coloquei num vaso, lá na sala dos professores. Para não 
‘atrapalhar’ a aula – e encerrou o assunto, categórica – obrigada, viu? […] 

Uma simples rosa cor-de-rosa… atrapalha a aula? De onde ela tirou isso? Gente, a flor era 
um presente, um ato de carinho do aluno. E, segundo ela mesma, ‘linda’. Será que, por 
isso, desorganiza o espaço? Pergunto: pode uma coisa dessas?” 

CARVALHO, Lúcia. Livro do diretor: espaços & pessoas. São Paulo: Cedac/MEC, 2002. 
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Poderíamos analisar a flor dentro de vários contextos da História: 

• Uma flor, tem a representatividade de ser um símbolo de carinho, de paz, de 

amor, mas em que momentos na História isso já aconteceu? Será que esta 

representação tem “força”? A partir daqui, poderíamos trazer momentos 

históricos em que a flor apresentasse esse simbolismo e representação, 

como as imagens abaixo: 

 

Figura 27 – Manifestação antigoverno oferece uma rosa a um soldado em Bangkik, Tailândia, 2013. Imagem 

disponível em Manifestante antigoverno oferece uma rosa a um soldado em Bangkok, Tailândia, 2013. 

Imagem disponível em: https://hypescience.com/20-momentos-poderosos-de-paz-durante-

protestos/https://hypescience.com/20-momentos-poderosos-de-paz-durante-protestos/. Acesso em: 25 out. 

2018. 

Para os alunos cegos, como poderíamos fazer, já que não visualizam fotos, e 

sabemos da importância dos registros fotográficos para a compreensão dos momentos 

históricos? E as outras deficiências que de certa forma, podem ser contempladas no uso 

das imagens como forma de exemplificação do conteúdo abordado? 

Certamente a descrição da imagem é necessária aos alunos com deficiência. 

Veja como ficaria uma foto com esta descrição, que poderia ser feita oralmente pelo 

professor, ou através do Braille, ou pelos instrumentos de voz com softwares leitores de 

tela: 

 

https://hypescience.com/20-momentos-poderosos-de-paz-durante-protestos/
https://hypescience.com/20-momentos-poderosos-de-paz-durante-protestos/
https://hypescience.com/20-momentos-poderosos-de-paz-durante-protestos/
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#PRATODOSVEREM5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensando nos alunos com deficiência, a utilização do recurso da descrição textual 

de imagens,  pode contemplar diversos outros transtornos, como os disléxicos, que 

demonstram dificuldade com a leitura, a pessoa com deficiência intelectual, autistas, que 

podem compreender conteúdos de forma mais exata e objetiva, pessoas com déficit de 

atenção, que no decorrer de toda explicação do professor, pode perder o foco, ou todos 

aqueles, que por razões diferenciadas podem apresentar dificuldades em receber e 

perceber o conteúdo da imagem como um todo.  

Pensando em propostas interdisciplinares, podemos sugerir produções textuais de 

poesias e narrações que contemplem a flor e suas características.  

Pode-se utilizar o próprio celular dos alunos para realizar as gravações destas 

poesias, microfones dos computadores com softwares que façam a gravação de vozes, etc. 

Assim os alunos com deficiência que necessitam de outras possibilidades do ler e escrever 

 
5 Você sabia que antes deste termo #PARATODOSVEREM, usava-se #PARACEGOVER. Este último termo, 
foi criado pela pesquisadora Patrícia Braille com o objetivo de produzir conteúdos imagéticos acessíveis  para 
Facebook e para a web em geral. Contudo, ao longo do tempo foi-se pensando em englobar não somente os 
cegos nesta perspectiva, mas sim mais deficiências que pudessem apresentar a dificuldade que se encontra 
na leitura de imagens. Por isso o termo foi substituído e agora utilizado como #PARATODOSVEREM.  

Título da Imagem: Manifestante oferece flores para tropa de choque durante 

protestos contra o aumento da tarifa no transporte público em São Paulo, 

2013. 

Descrição da imagem: O fundo da imagem é uma cidade, com vários prédios 

que contornam a rua, a direita e a esquerda. É noite, com iluminação dos 

postes de luz e também tem luz nas janelas destes prédios. Na rua, várias 

pessoas correndo, e ao centro um homem de óculos e cabelos longos, com 

camiseta preta e calça jeans, segura duas flores brancas, com os braços 

estendidos, como se oferecesse a alguém, ajoelhado no meio da rua. 

Manifestante oferece flores para a tropa de choque durante protestos contra 

o aumento da tarifa no transporte público em São Paulo: 2013. 

Figura 28 - Fonte: Imagem disponível em: https://hypescience.com/20-momentos-poderosos-de-paz-

durante-protestos/https://hypescience.com/20-momentospoderosos-de-paz-durante-protestos/. Acesso em: 

25 out. 2018. 

https://hypescience.com/20-momentos-poderosos-de-paz-durante-protestos/
https://hypescience.com/20-momentos-poderosos-de-paz-durante-protestos/
https://hypescience.com/20-momentospoderosos-de-paz-durante-protestos/
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conseguirão participar da produção de forma muito mais participativa. Veja um projeto de 

áudio descrição e pense em fazer com seus futuros alunos (Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6gqtjKm1lzs. Acesso em: 20 out. 2018). 

Ainda com o tema a flor, poderíamos analisar suas cores, os formatos, locais das 

regiões brasileiras em que podem ou não ser cultivadas, se aquela planta faz parte da 

cultura de um povo, como a Vitória-régia, presente nos livros e nos contos folclóricos 

brasileiros, etc.  

A partir dessa reflexão podemos deduzir que a variação do material didático usado 

em sala de aula oferece curiosidade, participação e questionamentos, entendendo que o 

material didático pode e deve ser encontrado sob muitas formas e nos mais variados 

lugares, diversificando em muito a oportunidade em aprender e compreender por todos 

aqueles envolvidos no processo. 

O professor atento pode encontrar material didático durante sua rotina fora da 

escola, na simples leitura de um jornal, a variação linguística, por exemplo, pode ser 

trabalhada com textos retirados de jornais, charges, anedotas, sabendo que esses textos 

podem apresentar diferenças linguísticas encontradas no Brasil, esse contexto pode 

oferecer uma prazerosa aula de Geografia onde podem ser analisados: 

• modo de falar; 

• cultura local; 

• modo de vestir; 

• crenças das regiões do Brasil e suas influências. 

Pode-se iniciar este projeto, questionando os alunos: 

• onde nasceram?  

• De qual região pertencem?  

• Se eles conhecem as características da linguagem de sua região? 

• Se percebem as diferenças entre o vocabulário da região de origem e aquela 

falada onde eles vivem ou residem?   

https://www.youtube.com/watch?v=6gqtjKm1lzs
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Em seguida, a professora pode explorar recortes que contenham os exemplos das 

variações linguísticas.6 

Na nossa literatura há obras que definem bem as diferenças culturais e da linguagem 

do Norte e Nordeste do país, como “Vidas Secas” de Graciliano Ramos, e também “Ana 

Terra” de Érico Veríssimo, entre outras.  

Pensando nos alunos que podem demonstrar dificuldades com a leitura, podemos 

pensar nos livros em que sejam possíveis a áudio descrição ou áudio livros como as obras 

citadas acima.7 

Partindo daí o professor pode questionar seus alunos sobre variações de linguagem 

do nosso país, a maneira dos personagens se expressarem, observando assim os traços 

culturais e característicos de cada região brasileira.  

Para os alunos com deficiência visual essa mesma aula de variação linguística (e 

também de geografia) pode ser oferecida através do trabalho com músicas e reportagens 

como: 

 

• Sotaques do Brasil – Jornal Hoje- Rede Globo- Edição de 02/02/2014. A 

reportagem apresenta (na prática) os sotaques diferentes de todas as regiões 

do Brasil. http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/08/sotaques-do-brasil-

desvenda-diferentes-formas-de-falar-do-

brasileiro.htmlhttp://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/08/sotaques-do-

brasil-desvenda-diferentes-formas-de-falar-do-brasileiro.html. 

 

• Músicas como: Saudosa Maloca de Adoniran Barbosa, Mina do condomínio- 

Seu Jorge e Querência amada de Teixeirinha, são fontes interessantíssimas 

de variação linguística do nosso país. 

https://www.youtube.com/watch?v=4nzAoCsboRwhttps://www.youtube.com/

watch?v=4nzAoCsboRw.  

 
6Fonte:http://www.google.com.br/search?q=varia%C3%A7%C3%A3o+linguistica&hl=ptR&prmd=imvns&tbm

=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=rIFQUKPAOYrl0QGjpID4BQ&ved=0CDMQsAQ&biw=914&bih=524. 

7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YezYLQm7Yp8. Acesso em: 20 out. 2018 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/08/sotaques-do-brasil-desvenda-diferentes-formas-de-falar-do-brasileiro.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/08/sotaques-do-brasil-desvenda-diferentes-formas-de-falar-do-brasileiro.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/08/sotaques-do-brasil-desvenda-diferentes-formas-de-falar-do-brasileiro.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/08/sotaques-do-brasil-desvenda-diferentes-formas-de-falar-do-brasileiro.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/08/sotaques-do-brasil-desvenda-diferentes-formas-de-falar-do-brasileiro.html
https://www.youtube.com/watch?v=4nzAoCsboRw
https://www.youtube.com/watch?v=4nzAoCsboRw
https://www.youtube.com/watch?v=4nzAoCsboRw
https://www.youtube.com/watch?v=YezYLQm7Yp8
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•  A música ABC do Sertão de Luiz Gonzaga é Zé Dantas é uma ótima opção 

para uma aula dinâmica e reflexiva quanto as principais diferenças na nossa 

língua. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ek9IKGUNYcshttps://www.youtube.com/

watch?v=Ek9IKGUNYcs.  

 

Vale ressaltar que segundo Paganelli, (2017), o potencial de toda criança deve ser 

respeitado. Considerando crianças com Síndrome de Down, deve-se compreender que 

esta Síndrome pode ter como características o aprendizado através dos aspectos visuais, 

podendo contemplar contação de histórias em que o professor aponte as palavras e entoe 

a voz, realizando a leitura com o livro de cabeça para baixo (para o professor) e 

corretamente para o aluno, para que a criança possa acompanhar a leitura com um lápis, 

seguindo as sílabas e os sons da leitura.  Essa prática não é exclusiva da Língua 

Portuguesa, podendo ser aplicada a todos os momentos de leitura dos conteúdos de todas 

as matérias escolares, entre elas, História e Geografia.  

Segundo Paganelli, (2017):                                             

Vygotsky sustentava, através do que chamava de lei da compensação ou 

superação, que um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

precisamente por tornar a atividade do organismo difícil, poderia atuar como um 

incentivo para aumentar o desenvolvimento e a atividade de outras de suas funções. 

A neurociência comprova que, quando expostas aos mesmos estímulos ou 

desafios, pessoas com tais impedimentos podem desenvolver mais conexões 

sinápticas em relação às outras, provando terem um maior potencial de ampliação 

da função cerebral. (Licenciada pelo Instituto Rodrigo Mendes Site externo e 

DIVERSA). 

O foco do educador deve estar sempre nas possibilidades e não nos déficits dos 

estudantes. Todo aluno não deve ser subestimado em sua capacidade de aprendizagem, 

pois assim, estaria sendo negado o direito de aprender e desenvolver o seu potencial, ao 

contrário, deve ser incentivado e valorizado diante de suas conquistas assim como os 

demais.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ek9IKGUNYcs
https://www.youtube.com/watch?v=Ek9IKGUNYcs
https://www.youtube.com/watch?v=Ek9IKGUNYcs
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5.3 Como elaborar projetos educativos para a Educação Especial 

Os direitos humanos, o desenvolvimento da criança e o respeito à diversidade são 

compromissos não só da escola, mas de toda a sociedade. Basta que se conheça um pouco 

das histórias vividas por mães e familiares há alguns anos atrás para compreendermos as 

dificuldades e o desrespeito a diversidade. Há relatos de mães que não conseguiam fazer 

sequer um “booking” para seus filhos especiais, diante da recusa de vários fotógrafos. 

Outras que ao chegarem num parque observava as mães e babás tirando as crianças de 

perto do seu filho. Atitudes que nos causam mal-estar apenas em descrevê-las e imaginá-

las. 

 Por isso é tão necessário e urgente que a inclusão, em sua totalidade, seja colocada 

em prática. Escolas podem e devem trabalhar com a elaboração de projetos educacionais 

que auxiliam intensamente a prática da diversidade.  

Os projetos educacionais conduzem a integração entre os alunos regulares e os com 

deficiência, propiciando experiências sensórias, motoras e cognitivas, que venham a 

contribuir para o desenvolvimento de todos. A Inclusão, portanto, contempla a necessidade 

de implementação de uma Pedagogia voltada para a diversidade e necessidades 

específicas do aluno em diferentes contextos, com a adoção de estratégias pedagógicas 

diferenciadas que possam beneficiar a todos os alunos (MEC, 2000).  

 

Para a elaboração de um projeto, segundo Cortez, 2013, é necessário: 

1. O foco deve ser a ampliação dos saberes. O projeto dá oportunidade de as 

crianças exporem suas opiniões e conhecimentos prévios do assunto a ser 

abordado. 

2. O professor deve ser o mediador. Ele deve provocar situações que favoreça a 

participação das crianças, a possibilidade de intercâmbio de opiniões, e a 

negociação conjunta durante os momentos de socialização. 

3. Planejamento: Manter o foco do trabalho é essencial para que as crianças 

possam desenvolver a sua autonomia. A maneira de se fazer o projeto pode 

ser fruto de uma aprendizagem coletiva, através da troca de experiências e de 

uma reflexão crítica e solidária sobre as diferentes práticas. É preciso 
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compreender onde é que o grupo está, quais suas necessidades. Ou seja, na 

busca de mudança do processo de planejamento, o ideal é a coordenação 

construir a proposta do roteiro de elaboração do projeto junto com professores; 

se não for ainda possível, pode propor, justificar mostrar como aquele roteiro 

pode ajudar o professor a fazer um bom trabalho (VASCONCELLOS, 2006. p. 

160). Um projeto ativo, não deve ficar preso na leitura de textos, mas sim, partir 

para a investigação, pesquisa, observação e conclusão de um determinado 

contexto. 

4. Outros aspectos que merecem atenção dizem respeito às etapas do projeto 

didático. Elas devem ser respeitadas e sempre apresentarem uma situação-

problema para despertar o interesse coletivo.  

O professor deve anotar as pesquisas e os progressos alcançados, trabalho com 

projetos educativos resulta numa resposta bem positiva do conhecimento da criança e do 

complemento da comunicação entre professor e aluno.   

A realização de projetos inclusivos para crianças com necessidades especiais vem 

crescendo no Brasil, em muitas áreas distintas, não só nas escolas, O jornal Fala Brasil, da 

TV Record exibiu em setembro de 2017, uma reportagem feita em Florianópolis, sobre um 

projeto para a inclusão de crianças com necessidades especiais no esporte, mais 

precisamente na prática do skate, para crianças que usam cadeira de rodas, é fascinante 

ver a alegria e a interação dessas crianças com as demais.8  

PROJETO “UNI, DUNI, LER” 

Outro bonito projeto para estimular a leitura entre crianças com necessidades 

educacionais especiais, foi exibido também pela Record em outubro de 2013, chamado 

“uni, duni, ler” ele apresenta a contação de histórias com cenários e personagens coloridos 

e alegres, ainda conta com a manipulação de objetos da história para deficientes visuais. 9 

 
8 Vídeo disponível em: http://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/projeto-ajuda-na-inclusao-de-criancas-com-
necessidades-especiais-em-florianopolis-06102018Vídeo disponível em: http://recordtv.r7.com/fala-
brasil/videos/projeto-ajuda-na-inclusao-de-criancas-com-necessidades-especiais-em-florianopolis-
06102018.. Acesso em: 22 out. 2018 
9 Esse vídeo está disponível em: https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/projeto-estimula-

leitura-entre-criancas-especiais-21022018. Acesso em: 22 out. 2018. 

 

http://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/projeto-ajuda-na-inclusao-de-criancas-com-necessidades-especiais-em-florianopolis-06102018
http://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/projeto-ajuda-na-inclusao-de-criancas-com-necessidades-especiais-em-florianopolis-06102018
http://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/projeto-ajuda-na-inclusao-de-criancas-com-necessidades-especiais-em-florianopolis-06102018
http://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/projeto-ajuda-na-inclusao-de-criancas-com-necessidades-especiais-em-florianopolis-06102018
http://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/projeto-ajuda-na-inclusao-de-criancas-com-necessidades-especiais-em-florianopolis-06102018
https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/projeto-estimula-leitura-entre-criancas-especiais-21022018
https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/projeto-estimula-leitura-entre-criancas-especiais-21022018
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5.4 Projetos que deram certo! 

Os desafios e enfrentamentos vividos pelos profissionais de educação no Brasil durante o 

processo de inclusão de alunos deficientes são inúmeros. A garantia do acesso à educação 

regular, buscando a igualdade de oportunidades é uma busca constante entre os 

educadores.  

Para que essa “missão” seja cumprida, muitos projetos foram desenvolvidos. Há 

projetos que não saem do papel, os que não deram certo, mas há também grandes e lindos 

projetos que visam o desenvolvimento de crianças com deficiências, e o resultado é muito 

positivo, são alguns desses que vamos conhecer agora.  

PROJETO: AS DIFERENÇAS: A INFORMAÇÃO MUDANDO O CONCEITO 

O projeto aconteceu em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, com a 

professora Juliana Maria Bertotti Pedron, que deu início a um projeto de inclusão após notar 

que uma de suas alunas, do 5º ano do ensino fundamental, com deficiência cognitiva, não 

se enturmava, principalmente na hora do recreio. Então resolveu pesquisar sobre o 

assunto, buscou ajuda de uma colega que trabalha com educação especial e trabalhou com 

os alunos o tema deficiências, de onde surgiu a criação de cinco bonecos com deficiências 

que passaram a participar da rotina escolar dos alunos.  

Durante a hora do recreio, ela ficava apenas com os professores, não se sentia bem 

perto dos demais colegas. Isso me deixou muito angustiada, porque eu acho que a 

criança tem que sentir pertencente onde ela está. Então, eu procurei ir à biblioteca 

e pesquisar alguns livros. Ali encontrei a “Ciranda das Diferenças”, que retrata, 

usando animais, representações das deficiências motora, auditiva, visual e 

síndrome de Down – afirma a professora. 

Esses bonecos tinham nomes e cada um deles passava o dia com um aluno da 

turma, cuja tarefa era registrar em um diário, como foi a experiência daquele dia. Ao final 

do ano, o diário foi doado para a escola.  

Juliana conta que a aluna que a motivou a desenvolver esse projeto foi acolhida pela 

turma, que por sua vez está mais unida e entendendo mais sobre as necessidades uns dos 

outros. Os alunos chamam os bonecos de “colega”. 

Esse projeto foi um dos três finalistas do 5º prêmio RBS de Educação, que acontece 

anualmente no Rio Grande do Sul. 
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PROJETO: MÃOS NA RODA: RECREAÇÃO INCLUSIVA NO ESPAÇO ESCOLAR DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Outro projeto que deu muito certo e também foi premiado no prêmio Professores 

do Brasil, foi o projeto da professora Michelle Nunes da Silva, de Manaus, no estado do 

Amazonas. Após observar seus alunos brincando em parquinhos da escola notou que os 

alunos com deficiências não tinham as mesmas oportunidades para se divertirem nos 

brinquedos como os outros alunos, e pensou em criar um parquinho adaptado, que 

integrasse alunos com deficiências físicas e cognitivas. Então trabalhou com o auxílio dos 

pais e familiares dos alunos na reforma de um espaço adaptado de forma que todas as 

crianças pudessem brincar sem precisar do auxílio de um adulto, ou pelo menos com mais 

autonomia. 

No espaço construído possui um túnel, com pneus de ônibus espaçados de tal 

modo que a luz possa entrar para que as crianças autistas possam brincar sem medo do 

escuro. Outro exemplo foi a criação de uma rampa tátil, incluindo as crianças com 

deficiência visual. Há também um escorregador que possui a altura correta com escadas 

não vazadas, possibilitando a autonomia das crianças. Tudo feito com materiais 

sustentáveis. As mães ficaram muito satisfeitas ao verem seus filhos poderem brincar sem 

precisar de auxílio o tempo todo se integrando assim à turma de amiguinhos. Esse foi o 

primeiro parquinho adaptado do Brasil. 

PROJETO: A COR DO PARAÍSO 

Este projeto iniciou com a professora do ensino fundamental da que decidiu colocar 

em prática os mesmos princípios que o filme iraniano intitulado de “A cor do paraíso”, 

inspiração para o projeto. A partir da exibição do filme aos alunos, a professora percebeu 

que sensibilizou os alunos, sendo um start para este projeto. 10 

 
10 Caso queira ver o filme, acesse: Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IjoA8sWrivs  
 

https://www.youtube.com/watch?v=IjoA8sWrivs
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Os alunos a partir do filme fizeram resumos, debateram a história, realizaram 

pesquisas sobre o sucesso das pessoas com deficiência, como pintora mexicana Frida 

Kahlo, Beethoven, Louis Braille, etc.  

O projeto estimulou os alunos a ler em voz alta, além da leitura silenciosa, e ler sem 

vergonha. Eles estão perdendo o medo de se expor e observam que todas as 

pessoas merecem respeito. Foi um exercício muito interessante e difícil porque a 

pessoa que consegue ler e escrever em braille é uma pessoa que desenvolve várias 

competências porque é uma atividade que exige coordenação motora, lateralidade, 

sem contar a possibilidade de aprender uma nova forma de leitura porque, dessa 

forma, eles passaram a enxergar o mundo com um novo olhar. (Entrevista cedida a 

Fundação Maurício, 2017). 

Os alunos da professora desenvolveram o prazer em aprender a ler e escrever em 

Braille com materiais cedidos pela Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs). 

Figura 29 – Poster do filme A cor do Paraiso 
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 A Professora relata “Eles passaram a enxergar o mundo com um novo olhar”, diz 

vencedora de Inclusão no Prêmio RBS de Educação.11  

Vendo estes exemplos concluímos que se houver interesse e empatia é fácil 

transformar, mesmo que seja um pouquinho, a realidade dos alunos. E o mais interessante 

é que foram com iniciativas inocentes, com professores que se incomodam com a diferença 

de oportunidades ofertadas na educação. Como diz o ditado, “basta querer”! 

5.5 Aplicando a Teoria em Sala De Aula: Um Estudo De Caso 

Estudo de caso: Guilherme de 08 anos 

Guilherme era aluno do 2º ano da escola Joaquim Fonseca (nome fictício de ambas 

as denominações). Esta escola atende crianças da Educação Infantil e Ensino 

fundamental I. Diz-se aberta a todos os tipos de deficiência, já que tem em seu 

quadro de aluno crianças cegas e surdas. Para os cegos, a escola procura ao 

máximo propiciar corredores sem objetos nos caminhos, com pisos táteis, além de 

adotar livros em Braille e também as regletes de punção para a escrita dos alunos. 

Veja na imagem abaixo como é este instrumento.12 

 

 
11 Disponível em: http://www.fmss.org.br/eles-passaram-enxergar-o-mundo-com-um-novo-olhar-diz-

vencedora-de-inclusao-no-premio-rbs-de-educacao/. Acesso em: 22 out. 2018. 
 
12 Imagem disponível em: Manual de uso de regletes. 

http://www.tece.com.br/painel/uploads/Manual%20de%20uso%20de%20produtos_regletes%20communicar
e%20alpha%20e%20alfabeto.pdf. Acesso em: 22 out. 2018. 
 

http://www.fmss.org.br/eles-passaram-enxergar-o-mundo-com-um-novo-olhar-diz-vencedora-de-inclusao-no-premio-rbs-de-educacao/
http://www.fmss.org.br/eles-passaram-enxergar-o-mundo-com-um-novo-olhar-diz-vencedora-de-inclusao-no-premio-rbs-de-educacao/
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Figura 30 – Regletes de punção para escrita 

 

Para os alunos surdos, a escola conta com o intérprete de Libras em todas as aulas, 

além de oportunizar o reforço em contra turno para ambas as deficiências. 

O aluno Guilherme, era considerado dentro dos padrões de desenvolvimento de 

acordo com sua faixa etária, por isso aos oito anos, estava matriculado no segundo ano do 

Ensino Fundamental I. No entanto, ao longo já do primeiro ano, havia demonstrado certa 

dificuldade em sua alfabetização, no aspecto da leitura e da escrita.  

Contudo, como durante o primeiro ano de Alfabetização, sabe-se que dificuldades 

são comuns, já que todos estão iniciando o processo de alfabetização. Ao longo do segundo 

ano, também demonstrou dificuldades em finalizar as tarefas e as atividades dadas em 

sala, demonstrando dificuldades para além das esperadas. Durante as atividades, 

apresentava certa relutância em se concentrar mesmo nas atividades lúdicas, dificuldades 

também eram perceptíveis em sua forma de se organizar e se planejar, evitava tarefas que 

exigiam esforço e distraia-se com bastante facilidade, demonstrando inquietação e atitudes 

aceleradas. 
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A professora regente de sala, constantemente encaminhava Guilherme para a 

direção e ou coordenação, a fim de que punições fossem aplicadas, já que considerava 

Guilherme um mau exemplo aos demais colegas, pois ao ser ver, era malcriado e 

indisciplinado em casa pelos pais, tendo como consequência esse comportamento na 

escola.  

Após várias vezes sendo encaminhado para a coordenação, Guilherme apresentou 

pouquíssima evolução em seu desempenho em sala e repetiu o segundo ano, já que a 

professora considerou-o não apto a passar para o 3º ano. 

Questão para reflexão 

O que a professora poderia ter feito ao longo de todo o ano letivo em relação ao 

comportamento de Guilherme? Como ela poderia ter auxiliado Guilherme? O que a 

coordenação e direção da escola poderiam ter percebido e feito por Guilherme? 

Possíveis conclusões e resoluções 

Guilherme é um aluno com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e 

muitas atitudes poderiam ser tomadas considerando as especificidades do 

transtorno. Vamos refletir sobre as principais: 

Observe que a família de Guilherme deveria ter sido orientada a procurar uma equipe 

multidisciplinar para que observassem seu comportamento. Feito isso, a professora deveria 

ter encaminhado relatórios de observação, desde os primeiros dias de aula, não 

aguardando o final do ano, para concluir com uma retenção do aluno. 

A coordenação e a direção da escola também deveriam ter dado mais atenção ao 

aluno e não permitido as punições como se fossem algo produtivo para sua aprendizagem. 

Após todos esses processos a professora, juntamente com a coordenação, deveriam 

ter traçado planos de aula e encaminhamentos diferenciados ao Guilherme, propiciando 

planos pedagógicos com atenção individual, com programas de acompanhamento à 

Guilherme. 

Estudo de Caso 02: Felipe de 07 anos 

Em um primeiro ano de ensino fundamental, com uma turma de 25 alunos, a 

professora regente da sala se depara com uma situação: entre seus alunos há um deles 

que acabou de fechar o diagnóstico de Síndrome de Asperger, uma síndrome do Espectro 

Autista. Esse aluno apresentava dificuldades de relacionamento com outros alunos, 

demonstrava medo de ir ao banheiro sozinho, e dificuldades em atividades relacionadas ao 
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processo da linguagem. Quanto ao ensino de Matemática, Felipe era o primeiro a finalizar 

as atividades, pois tinha grande facilidade com o raciocínio lógico matemático. 

A professora de sala ao aplicar uma atividade de leitura e escrita raramente 

direcionava sua atenção a equipe de trabalho em que estava Felipe, pois por se tratar de 

uma escola cujo Projeto Político Pedagógico era baseado na perspectiva construtivista, as 

crianças desenvolviam trabalhos em equipes, já pré-estabelecidas pela professora.  

A família de Felipe, por diversas vezes pediu reunião com a coordenação e com a 

professora para saber como andavam suas atividades em sala e seu processo de 

alfabetização. Durante as reuniões a escola afirmava que tudo estava caminhando 

conforme o esperado e que não havia com o que se preocupar. Contudo, ao se aproximar 

do encerramento do semestre, Felipe já não queria mais ir para a escola, pois dizia que a 

escola não servia para nada, pois sabia calcular sozinho. Contudo, os aspectos 

relacionados a linguagem ainda precisavam de muito estímulo, já que Felipe demonstrava 

certas dificuldades.  

Questão para reflexão 

Como a professora poderia ter auxiliado Felipe ao longo do primeiro semestre, se 

logo no início do ano, Felipe foi diagnosticado com Síndrome de Asperger? Se 

Felipe, tinha facilidade em Matemática, como a professora poderia ter agido com 

ele em sala de aula, nos momentos em grupo, já que se trata de uma escola na 

perspectiva construtivista?  

Possíveis conclusões e resoluções 

A professora de Felipe ao saber do diagnóstico deveria ter pesquisado sobre a 

Síndrome e identificado características relacionadas a ela. Além disso, toda a equipe 

pedagógica deveria ter direcionado o aluno para o período contra turno em momentos em 

que pudesse ter atenção especializado de professor relacionado as questões da linguagem 

já identificadas no início do ano letivo. 

Além disso, nos momentos em que a professora separava a turma em grupos para 

o trabalho e atividades seria de extrema importância que alunos com diferentes aptidões 

ficassem juntos, para que a colaboração e o auxílio de todos e para todos fossem 

contemplados no dia a dia das aulas. Felipe, também poderia ser direcionado para ser 

ajudante da professora nas aulas de matemática, valorizando seus conhecimentos, para 

que o estímulo a aprendizagem da disciplina fosse ampliado e reconhecido pela professora.  
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Estudo de Caso 03: Amanda 8 anos de idade 

Amanda é uma aluna cega desde que nasceu, apresenta facilidade em aprender 

com músicas, parlendas, rimas, etc. Recentemente em sala de aula, no 2º ano do Ensino 

Fundamental I, começou a se apresentar menos envolvida com as aulas, pois o conteúdo 

das aulas era mais direcionado aos livros didáticos, o que dificultava sua leitura e 

interpretação, já que a professora havia disponibilizado à aluna uma auxiliar do 

administrativo da escola para realizar as leituras para Amanda. 

Na aula de Geografia, a funcionária do administrativo da escola se deparou com um 

gráfico no livro didático em que falava do local em que cada aluno morava, relacionando os 

tipos de moradias, como casas, apartamentos, sítios, ocas, entre outros.  

Amanda começou a se irritar ao longo desta unidade temática que percorria o 

bimestre, já que o principal objetivo de ensino do livro didático e do conteúdo em si era: 

localizar o aluno com sua moradia e suas características. 

Amanda começou a ficar agressiva durante o recreio e chorar para entrar em sala.  

 

Questão para reflexão 

Como a escola, como equipe pedagógica pode resolver estar situação e contemplar 

as adaptações para Amanda? 

Possíveis conclusões e resoluções 

A professora poderia pedir uma pesquisa para todos os alunos para que fizessem 

um levantamento do tipo de casa em que eles moram. Feito isso a criança cega teria a sua 

disposição a sua própria casa para falar sobre ela. Em seguida, a professora poderia propor 

gráficos táteis para incluir estes dados e contemplar a necessidade de Amanda. 

Diante das situações apresentadas, é importante compreendermos o trabalho do dia 

a dia da escola. Assim, identificar dificuldades e potencialidades nos alunos é papel do 

professor e também da equipe pedagógica como um todo. 
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6. FINALIZANDO... 

Começamos nossa despedida nessa viagem do conhecimento. Após resgatar conceitos, 

revermos metodologias, objetivos, objetos, planejamentos, recursos didáticos, avaliações, 

estudos de casos, enfim, os pressupostos básicos para introduzir, de forma significativa e 

de fácil compreensão os princípios gerais para que se possa trabalhar com o ensino de 

História e Geografia, e a inserção das mesmas na modalidade da Educação Especial. 

 A viagem termina, mas a busca por novos caminhos é infindável! Muitos progressos 

foram alcançados com o passar dos séculos, e se faz primordial que os estudos científicos, 

aliados a pesquisa, sempre brilhem no horizonte, trazendo novas perspectivas, formando 

homens com capacidade crítica, que valorizam sua interação com o meio ambiente, e 

tenham consciência do espaço geográfico que ocupam, e suas consequências quando da 

modificação do mesmo.  

 Salientando que: COM UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS, seja 

portador de alguma necessidade especial ou não. Acima de qualquer diferença 

cromossômica, temos em nosso DNA o “gene de CIDADÃOS”, comprometidos com o 

desenvolvimento social, cultural, político e econômico de nosso país. SOMOS TODOS 

IGUAIS DIANTE DAS NOSSAS DIFERENÇAS!! 

 O que muito buscamos através dessa obra, não foi proporcionar ao leitor um 

itinerário traçado e único para essa viagem, mas mostrar as inúmeras opções que se 

delineiam em nossa realidade, no dia a dia. O professor, peça chave da direção, encontra 

em todo território, exemplos de superação, de metodologias que deram certo e que acima 

de tudo, possuem flexibilidade de adaptação para qualquer cenário. 

 Muito mais do que estudar as disciplinas de História e Geografia, ou saber o que é a 

Educação Especial, se faz primevo, conhecê-las, deixar para trás as decorebas e agregar 

todo conhecimento científico com a realidade, com suas experiências, demonstrar aos 

aprendizes qual é a importância do estudo dessas matérias em nossas vidas, imputar o 

pensamento que SOMOS OS SUJEITOS TRANSFORMADORES, e que os heróis, ficaram 

para as histórias em quadrinho, pois aqui, o agente real, ativo e transformador, dotado de 

cognoscência e com poder para construir uma educação de primazia, SOMOS NÓS, 

educadores em constante aperfeiçoamento e sempre na busca por excelência em nosso 

trabalho. 
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 Continuemos amando o que fazemos, e que todo afeto dessa relação, seja o 

combustível para as próximas viagens!  
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Nesta obra poderemos resgatar conceitos, revermos 

metodologias, objetivos, objetos, planejamentos, recursos 

didáticos, avaliações, estudos de casos, enfim, os 

pressupostos básicos para introduzir, de forma 

significativa e de fácil compreensão os princípios gerais 

para que se possa trabalhar com o ensino de História e 

Geografia, e a inserção das mesmas na modalidade da 

Educação Especial. 

 

Muito mais do que estudar as disciplinas de História e Geografia, ou saber o que 

é a Educação Especial, se faz primevo, conhecê-las, deixar para trás as 

decorebas e agregar todo conhecimento científico com a realidade, com suas 

experiências, demonstrar aos aprendizes qual é a importância do estudo dessas 

matérias em nossas vidas, imputar o pensamento que SOMOS OS SUJEITOS 

TRANSFORMADORES  
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